
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 đề xuất công bố kết quả khảo sát, 

đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường 

của các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ 

thực vật và các bãi rác đã dừng hoạt 

động trên địa bàn tỉnh  

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

                           Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình.  

 

Xem xét Báo cáo số 42/BC-STNMT ngày 28/01/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về kết quả khảo sát, đánh giá đối với các điểm tồn lưu 

hóa chất bảo vệ thực vật và các bãi rác đã dừng hoạt động , đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  

- Đề xuất UBND tỉnh thực hiện công bố thông tin về mức độ ô nhiễm 

tại các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật và các bãi rác đã dừng hoạt 

động trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Thông tư số 

25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2029 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định 

quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án xử lý, cải 

tạo và phục hồi môi trường đối với điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại 

thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng theo quy định. 

2. UBND huyện Hữu Lũng tăng cường công tác giám sát, theo dõi diễn 

biến chất lượng môi trường đất; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi 

trường trong việc lập phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đối với 

điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện 

Hữu Lũng theo quy định. 

3. UBND các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình tăng cường công tác giám sát, 

theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất tại bãi rác Đèo Quao, huyện Chi 

Lăng và bãi rác Chộc Vằng (cũ), huyện Lộc Bình 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: NN&PTNT, KH&CN, CT, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng THNC; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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