
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số:  4893 /VP-KTN 
 

V/v xem xét đề xuất đầu tư xây dựng 
01 hố chôn lấp rác tại Bãi xử lý rác thải 
Lân Tắng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn

 Lạng Sơn, ngày 27  tháng 11  năm 2019 

                                                   

                                  Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND huyện Bắc Sơn. 

 

Xem xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 21/11/2019 của UBND huyện 
Bắc Sơn về việc xin ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng 01 hố chôn lấp 
rác tại Bãi xử lý rác thải Lân Tắng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề xuất xây dựng bổ sung 01 hố chôn lấp rác tại Bãi xử lý rác thải Lân 
Tắng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn dự kiến sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà 
nước (vốn của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Phúc Lộc là đơn vị 
đang quản lý, vận hành bãi rác), vì vậy việc xin chủ trương đầu tư phải do nhà đầu 
tư trực tiếp đề xuất, gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư để được xem xét theo 
quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư (Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ và Thương mại Phúc Lộc) thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy 
định của pháp luật về đầu tư. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: XD, TN&MT; 
- Công ty TNHH MTV DV&TM Phúc Lộc; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Dương Văn Chiều  
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