
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT 
V/v chưa xem xét đề nghị của 

Công ty TNHH Môi trường Lạng 

Sơn về điều chỉnh các nội dung 

dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất 

thải rắn 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

                                                      
                             Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Văn Quan; 

- Công ty TNHH Môi trường Lạng Sơn. 
 

Xem xét Công văn số 1186/SXD-HTKT&VLXD ngày 31/8/2020 của Sở 

Xây dựng về đề nghị của Công ty TNHH Môi trường Lạng Sơn tại Văn bản số 

27/BC-CTMTLS ngày 27/7/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau: 

1. Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, giảm tối đa các lần phê duyệt 

điều chỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về việc 

trước mắt chưa thực hiện điều chỉnh các nội dung của Hợp đồng liên quan đến 

dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn do chưa thực 

hiện xong các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, chưa 

xác định chính xác diện tích đất dự án và tổng mức đầu tư dự án. 

2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Văn Quan 

và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ rút ngắn thời gian giải quyết 

các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường để Nhà đầu tư sớm triển khai thực 

hiện dự án. 

Giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn 

vị thực hiện thủ tục liên quan đến dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

chỉ đạo xử lý các nội dung vượt thẩm quyền. 

3. Công ty TNHH Môi trường Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ 

với UBND huyện Văn Quan, các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục về 

đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, môi trường để bảo đảm các điều kiện triển 

khai thực hiện dự án theo quy định. 

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: TNMT, KHĐT, NNPTNT, GTVT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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