
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-QLĐT 

V/v báo cáo tỷ lệ dân cư thành thị được 

sử dụng nước sạch và tỷ lệ chất thải rắn 

ở đô thị được thu gom xử lý trên địa bàn 

thành phố 

TP. Lạng Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Công văn số 1786/SXD-HTKT&VLXD ngày 13/10/2021 của Sở 

Xây dựng Lạng Sơn về việc báo cáo tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước 

sạch và tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý. Theo đó, Sở Xây dựng 

đề nghị UBND thành phố báo cáo định kỳ hàng tháng về tỷ lệ dân cư thành thị 

được sử dụng nước sạch và tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý. Để 

đảm bảo số liệu, thời gian báo cáo định kỳ theo yêu cầu, UBND thành phố đề 

nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ hàng tháng tỷ lệ chất 

thải rắn sinh hoạt được thu gom (%), tổng khối lượng chất thải rắn đô thị được 

thu gom xử lý (tấn/ngày), tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 

địa bàn thành phố (tấn/ngày).  

2. Đề nghị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn phối hợp cung cấp 

thông tin định kỳ hàng tháng về tỷ lệ dân cư thành phố được sử dụng nước sạch 

(%), dân số đô thị (trên địa bàn thành phố) được sử dụng nước sạch (người). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo, cung cấp số liệu bằng văn bản gửi 

về UBND thành phố (qua phòng Quản lý đô thị)  trước ngày 15 hàng tháng để 

tổng hợp, báo cáo (thông tin, thời gian chốt số liệu báo cáo theo Công văn số 

1786/SXD-HTKT&VLXD ngày 13/10/2021 của Sở Xây dựng được gửi kèm theo 

Công văn này) 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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