UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3160 /VP-KTN

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v bổ sung, làm rõ nội dung báo cáo
xem xét đề nghị của Công ty TNHH
Xây dựng Thành Linh về di chuyển
Cầu tập kết rác thải sinh hoạt

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Xét Báo cáo số 386/BC-STNMT ngày 24/7/2019 của Sở Tài nguyên và
Môi trường về kết quả kiểm tra xem xét đề nghị của Công ty TNHH xây dựng
Thành Linh xin chuyển cầu rác từ khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ về khu lò đốt
xử lý rác tại thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, đồng chí Hồ Tiến
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Việc Công ty TNHH Thành Linh đề nghị cho phép di chuyển Cầu tập kết
rác từ khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ về khu lò đốt xử lý rác thải sinh hoạt tại
thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng do khu đất xây dựng Cầu tập
kết rác của Công ty nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án quy hoạch
Khu đô thị phía Bắc thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng là có cơ sở. Tuy nhiên,
nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đảm bảo đầy đủ, chặt
chẽ để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý vụ việc, do:
- Thiếu thông tin về hiện trạng, cơ sở pháp lý về đất đai, đầu tư của Công
ty TNHH Thành Linh tại khu đất dự kiến tiếp nhận và xây dựng cầu tập kết rác
thải sinh hoạt; đánh giá sự phù hợp của hạng mục cầu tập kết rác so với quy mô,
thiết kế dự án khu lò đốt tại thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng.
- Thiếu thông tin về việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, bảo
vệ môi trường, đầu tư, xây dựng, kết quả xử lý vi phạm của các cơ quan chức
năng (nếu có) đối với Công ty TNHH Thành Linh, nhất là việc xây dựng, lắp đặt
bổ sung thêm lò đốt mã hiệu SH2000-TL, công suất đốt 2000kg/h dẫn đến thay
đổi quy mô, công suất của dự án và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi
trường đã được phê duyệt.
Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan
xây dựng lại báo cáo, làm rõ các nội dung trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 20/8/2019.
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, CT, KH&ĐT, NN&PTNT, KH&CN;
- UBND huyện Chi Lăng;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (NNT).
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