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Kính gửi: Bộ Tài  nguyên và Môi trường. 
 

 Thực hiện Công văn số 5673/BTNMT-TCMT ngày 01/11/2019 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, sau 
khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có một số ý kiến tham gia, cụ 
thể như sau: 

1. Về bố cục: Nhất trí với dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 
một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường soạn thảo.  

2. Về nội dung: Cơ bản nhất trí với dự thảo.  

Đề nghị Bộ xem xét một số nội dung cụ thể sau: 

- Tại trang 4, phần trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý 5 có 
nêu: Tổ chức thẩm định các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và ban hành 
theo thẩm quyền “Danh mục công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt khuyến khích 
triển khai, áp dụng tại Việt Nam”. Tuy nhiên tại trang 9, phần trách nhiệm của 
Bộ Khoa học và Công nghệ, ý 5 có nêu: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
và kiểm soát về môi trường đối với các hoạt động đầu tư, chuyển giao công 
nghệ thiết bị xử lý chất thải nhằm ngăn chặn việc đưa công nghệ lạc hậu....vào 
nước ta phục vụ cho việc xử lý chất thải rắn, chất thải rắn sinh hoạt. Đề nghị 
nêu rõ, trách nhiệm chủ trì trong việc kiểm tra, xem xét, thẩm định công nghệ xử 
lý chất thải giữa các Bộ để thống nhất thực hiện. 

 - Tại trang 5, phần trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý 9 có 
nêu: Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác tại nguồn để hướng dẫn các 
địa phương triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, phần trách nhiệm của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, tại ý 3 (trang 7) có nêu: Tổ chức hướng dẫn việc 
thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các xã được công nhận 
xã nông thôn mới. Để thống nhất về hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, đề nghị 
sửa phần trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại ý 3 (trang 
7), thành: Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn việc 
thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các xã được công nhận 
xã nông thôn mới. 

 - Tại trang 7, phần trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
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thôn, ý 2, có nêu: Chỉ đạo các địa phương...trong đó đặc biệt lưu ý không đầu tư 
các lò đốt cỡ nhỏ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Đề nghị nêu rõ 
công suất lò đốt (công suất lò đốt như thế nào được coi là lò đốt cỡ nhỏ) để 
thống nhất thực hiện. 

 - Tại trang 11, phần trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: 

+ Tại ý 3 có nêu: Rà soát quy hoạch quản lý chất thải rắn để xây dựng và 
phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện 
thực tế của địa phương, đề nghị sửa thành: Xây dựng nội dung quy hoạch quản 
lý chất thải rắn trong quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh theo hướng dẫn của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do phần trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, ý 8 (trang 5), có nêu: “....hướng dẫn các địa phương thực hiện quy 
hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh...” 

 + Tại ý 4 có nêu: Phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách trên 
địa bàn nhằm hỗ trợ cộng đồng dân cư sống xung quanh khu vực xử lý chất thải, 
tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện dự án, đề nghị sửa 
thành: Trên cơ sở chính sách hỗ trợ cộng đồng dân cư sống xung quanh khu 
vực xử lý chất thải do Trung ương ban hành, nghiên cứu xây dựng các cơ chế 
chính sách hỗ trợ cộng đồng dân cư sống xung quanh khu vực xử lý chất thải 
trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện 
dự án. Do đối với Trung ương, phần trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, tại ý 6 (trang 5) đã nêu: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư và các địa phương nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ 
cộng đồng dân cư sinh sống xung quanh khu vực cơ sở xử lý chất thải rắn để tạo 
sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện dự án. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 
trường xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TN&MT, TC, KH&ĐT, NN&PTNT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các phòng chuyên môn,TH-CB; 
- Lưu: VT,KTN(NNT) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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