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V/v xem xét đề nghị của UBND 
huyện Cao Lộc về vị trí thực hiện 

dự án xử lý rác thải bằng công 
nghệ lò đốt của HTX Đồng Tâm  

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 10  năm 2019 

 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Cao Lộc. 

 

 Xem xét Báo cáo số 576/BC-UBND ngày 09/10/2019 của UBND huyện 
Cao Lộc về kết quả khảo sát, đánh giá về sự phù hợp đối với các vị trí, địa điểm 
dự kiến thực hiện Dự án xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt của HTX Đồng 
Tâm trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan kiểm tra thực tế các vị trí, địa điểm UBND huyện Cao Lộc đề xuất thực 
hiện dự án xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt của HTX Đồng Tâm bảo đảm 
theo quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải rắn; đánh giá, dự báo các tác động 
của dự án đến sản xuất, sinh hoạt, môi trường, đất đai, nguồn nước trong khu 
vực và các yếu tố khác khi dự án đi vào hoạt động; hoàn thành, báo cáo đề xuất 
UBND tỉnh trong tháng 10/2019. 

 (Sao gửi kèm theo Báo cáo số 576/BC-UBND trên eOffice). 
 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: KH&ĐT, XD, CT, NN&PTNT; 
- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng: KTN, KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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