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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1502/STNMT-BVMT ngày 12/8/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc Cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Đề án 

tuyên truyền, triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố Lạng Sơn 

yêu cầu UBND các phường cung cấp thông tin cụ thể như sau:  

Cung cấp các thông tin thống kê về tên các điểm siêu thị, trung tâm thương 

mại, các điểm chợ, nhà hàng phục vụ ăn uống, khu phố, họ và tên khối trưởng, 

tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn 05 phường của thành phố Lạng Sơn. 

(Thông tin chi tiết cung cấp theo Biểu 1 kèm theo) 

Yêu cầu UBND các phường rà soát, thống kê, gửi báo cáo cho UBND thành 

phố (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20/8/2021 để tổng 

hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đảm bảo thời gian. 

UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu UBND các phường nghiêm túc thực 

hiện nội dung trên./.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng TNMT; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
 

 

 

 

 

 

 



BIỂU 1: 
UBND Phường cấp cung cấp thông tin 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-TNMT ngày 13/8/2021 của UBND thanh phố) 

 

Bảng 1. Tên các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng phục vụ 

ăn uống, cụ thể tại bảng sau: 
 

TT Nội dung 
Địa chỉ đang 

hoạt động 

Chủ đơn vị 

(nếu có) 
Ghi chú 

I Tên từng siêu thị 

1 Ví dụ: Siêu thị Đồng Tiến...    

2     

....     

II Tên từng điểm chợ 

1 Ví dụ: Chợ Đông Kinh    

2     

...     

III  Tên từng trung tâm thương mại 

1     

2     

...     

IV Tên từng nhà hàng phục vụ ăn uống 

1 Ví dụ: Nhà hàng new    

2     

...     
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