
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:            /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động, giải thích về dự án 

Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn 

cho Nhân dân vùng dự án 

 

 

 

 

                          Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện: Văn Quan, Cao Lộc, Chi Lăng; 

- Liên danh Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài  

  nguyên môi trường Gia Linh và Công ty TNHH  

  Môi trường Bắc Kạn. 

 

Xem xét Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 10/6/2020 của UBND huyện 

Văn Quan về tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải thôn Nà Chanh, xã Tràng Phái, 

huyện Văn Quan, đồng chí Lương Troṇg Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

1. Yêu cầu UBND các huyện: Văn Quan, Cao Lộc, Chi Lăng phối hợp 

chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 

cấp huyện, cấp xã và Liên danh Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên 

môi trường Gia Linh và Công ty TNHH Môi trường Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động, giải thích pháp luật về đầu tư, đất đai, môi 

trường, công nghệ xử lý, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến 

Nhân dân trong khu vực dự án để taọ sư ̣đồng thuâṇ, nâng cao nhận thức, hiểu 

biết rõ hơn về sự cần thiết và mục đích ý nghĩa của dư ̣án. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện: Văn 

Quan, Cao Lộc, Chi Lăng tăng cường, chủ động theo dõi, nắm tình hình an ninh 

trật tự tại khu vực dự án để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ việc vi phạm 

pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

3. Liên danh Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên môi trường Gia 

Linh và Công ty TNHH Môi trường Bắc Kạn khẩn trương lập hồ sơ đề xuất dự 

án trình cơ quan chuyên môn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương dự án theo quy định. 

4. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung giải quyết 

dứt điểm các thủ tục hành chính trong từng giai đoạn dự án theo đúng quy định 

pháp luật; đồng thời phối hợp với UBND các huyện: Văn Quan, Cao Lộc, Chi 
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Lăng trong việc tuyên truyền, vận động, giải thích pháp luật có liên quan để tạo 

sự đồng thuận của Nhân dân khu vực dự án. 

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, TC, XD, NN&PTNT, CT; 

- Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 
 

 

Dương Văn Chiều  
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