
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   669  /VP-KTN 

 

V/v kiểm tra, đánh giá tác động của 
dự án xử lý rác thải bằng công nghệ 
Lò đốt của Hợp tác xã Đồng Tâm 

Lạng Sơn, ngày  25  tháng 02 năm 2019 

 

 

                          Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Hợp tác xã Đồng Tâm. 

 

Xét Báo cáo số 357/BC-CAT-PC05 ngày 12/02/2019 của Công an tỉnh về 
việc thi công xây dựng dự án công trình xử lý rác thải bằng công nghệ Lò đốt T-
TECH CNC 1000 của Hợp tác xã Đồng Tâm tại xã Hồng Phong, huyện Cao 
Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 4347/VP-BTCD 
ngày 31/10/2018 (chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát 
đánh giá lại vị trí, các tác động và biện pháp bảo vệ môi trường khi dự án hoạt 
động, báo cáo đề xuất UBND tỉnh), đồng thời đánh giá sự phù hợp của vị trí 
thực hiện dự án với quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử 
dụng đất; nguy cơ về an toàn công trình, ô nhiễm môi trường đất, nước, không 
khí trong khu vực; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2019. 

2. Yêu cầu Hợp tác xã Đồng Tâm dừng ngay việc thi công các hạng mục 
công trình của dự án đến khi UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tiếp theo. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: XD, KH&CN, CT, NN&PTNT; 
- Công an tỉnh; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, TH, BTCD; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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