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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung  

xem xét địa điểm xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn  

 
 

Ngày 08/01/2020, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại 

Báo cáo số 646/BC-STNMT ngày 30/11/2019 về kết quả khảo sát thực địa 03 

khu đất dự kiến đề xuất xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn thành phố 

Lạng Sơn tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan và xã Hợp Thành, xã Thạch Đạn, 

xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, 

đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công 

nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện Văn Quan và Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày nội dung họp, ý kiến 

các thành phần tham dự, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

(được Chủ tịch UBND trỉnh ủy quyền chủ trì cuộc họp) kết luận như sau: 

1. Việc đầu tư dự án xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn là hết 

sức cần thiết để thay thế cho việc xử lý rác bằng biện pháp chôn lấp với diện tích 

sử dụng đất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, UBND 

tỉnh đã chỉ đạo triển khai các bước lập quy hoạch địa điểm thực hiện dự án đầu 

tư tại thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn; phê duyệt danh 

mục dự án kêu gọi vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020 tại 

Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 05/11/2014. Đến nay đã lựa chọn được 

Nhà đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện được do vướng mắc về mặt bằng. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát 3 địa điểm thực hiện dự án (Vị trí 1 

tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan; Vị trí 2 tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc; 

Vị trí 3 tại xã Hòa Cư, Thạch Đạn, huyện Cao Lộc) trong đó đề xuất UBND 

tỉnh lựa chọn địa điểm tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan để thực hiện dự án. 

Qua thảo luận tại cuộc họp, UBND tỉnh đồng ý lựa chọn địa điểm tại xã 

Tràng Phái, huyện Văn Quan để thực hiện dự án theo đề xuất của Sở Tài nguyên và 

Môi trường do khu đất bảo đảm Quy chuẩn Việt Nam quy hoạch xây dựng 

(QCXDVN 01:2008/BXD), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật công trình quản lý chất thải rắn, nhà vệ sinh công cộng (QCVN 07-



 2 

9:2016/BXD), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô 

thị (QCVN 07:2010); đáp ứng các điều kiện về giao thông; khu vực đất dự kiến  

đầu tư dự án không thuộc nhiệm vụ quy hoạch đất quốc phòng, cách xa nguồn 

nước sông, suối, trong khu đất không có dân cư sinh sống. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ đầu tư về chủ 

trương của UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn 

chủ đầu tư khảo sát cụ thể địa điểm và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của 

pháp luật về đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường để triển khai thực hiện dự án. 

3. UBND huyện Văn Quan chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã Tràng 

Phái thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho Nhân dân trong 

khu vực dự án để tạo sự đồng thuận. Đồng thời phải cương quyết, quyết liệt trong 

công tác chỉ đạo, tổ chức giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. 

4. Đối với các nội dung vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất, về giá dịch 

vụ thu gom, vận chuyển rác: 

- Về quy hoạch sử dụng đất: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cụ thể sau khi có văn 

bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thực hiện theo Công văn số 

177/VPCP-NN ngày 08/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). 

- Về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển: Thực hiện theo định mức và quy 

định hiện hành. 

5. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, 

chủ động tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đến hợp đồng thực 

hiện Dự án nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn thành phố Lạng Sơn đã ký ngày 

31/7/2019 với Liên danh Công ty TNHH MTV Công nghệ tài nguyên môi 

trường Gia Linh và Công ty TNHH Môi trường Bắc Kạn theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Các sở: TN&MT, KH&ĐT, XD,  

NN&PTNT, KH&CN; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện: Văn Quan, Cao Lộc; 

- C, PVP UBND tỉnh,   

  các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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