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Lạng Sơn, ngày  24  tháng 5  năm 2018 
 

V/v xử lý khắc phục hậu quả chất 
thải đổ 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 162/BC-STNMT ngày 18/5/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về kết quả phân tích và đề xuất phương án xử lý chất thải đổ xuống 
suối tại thôn Đồng Hoan, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn 
trương xây dựng và tổ chức thực hiện phương án xử lý toàn bộ lượng chất thải 
đổ xuống suối tại thôn Đồng Hoan, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng theo quy 
định của pháp luật; tổ chức đánh giá thiệt hại do ô nhiễm và chi phí bảo quản, 
lưu giữ và xử lý ô nhiễm môi trường để làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm và 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại do đối tượng đổ thải gây ra. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo xử lý vi phạm đối với đối tượng đổ chất thải 
xuống suối thôn Đồng Hoan, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng và các chủ thể liên 
đới 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). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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