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V/v xem xét kết quả kiểm tra việc đổ 
chất thải xuống suối tại xã Minh 

Tiến, huyện Hữu Lũng 
 
 

 

Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Công an tỉnh;  
- UBND huyện Hữu Lũng. 

 
Xem xét Báo cáo số 132/BC-STNMT ngày 28/4/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế việc chất thải đổ xuống suối tại 
xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 
Hữu Lũng và các cơ quan liên quan tiếp tục lấy mẫu nước suối để phân tích, nếu 
nước suối đã trở lại bình thường thì thông báo để nhân dân tại khu vực trên biết 
nhằm ổn định tình hình và bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân. 

Sau khi có kết quả phân tích, đánh giá mẫu chất thải của cơ quan chuyên 
môn, Sở báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. 

2. Giao UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục 
giám sát, theo dõi môi trường khu vực suối tại xã Minh Tiến và các khu vực liên 
quan. Quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt số lượng chất thải đã được tập kết, có các 
biện pháp chống rò rỉ làm ô nhiễm nguồn nước và môi trường đất xung quanh 
trong thời gian chờ kết quả phân tích mẫu và biện pháp xử lý của cấp có thẩm 
quyền.  

3. Công an tỉnh chỉ đạo PC49 chủ động phối hợp với UBND huyện Hữu 
Lũng và các cơ quan liên quan điều tra truy tìm đối tượng đã có hành vi đổ chất 
thải xuống suối tại xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng rạng sáng ngày 23/4/2018, 
để xử lý theo quy định của pháp luật. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, KH&CN, NN&PTNT, YT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN(NVH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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