
          

 

Kính gửi:  

 - UBND các phường, xã;  

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 
                     

Ngày 23/3/2020, UBND thành phố ban hành công văn số 617/UBND-

TNMT về việc tiếp tục mở rộng địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn. 

Trong đó yêu cầu UBND các phường, xã chỉ đạo các khối, thôn lập danh sách 

các hộ dân, cơ quan, đơn vị để xác định đề nghị mở rộng địa bàn thu gom, vận 

chuyển rác thải trên địa bàn để chuẩn bị cho việc thực hiện công tác đấu thầu thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

trong giai đoạn từ 2021-2025. Qua xem xét, hiện nay UBND thành phố chưa 

nhận được báo cáo của UBND các phường, xã. UBND thành phố yêu cầu các 

đơn vị thực hiện như sau: 

1. UBND các phường, xã 

 - Khẩn trương kiểm tra, rà soát xác định các khu vực, tuyến đường nằm 

ngoài phạm vi hợp đồng thu góp rác thải sinh hoạt với Công ty TNHH Huy 

Hoàng để đề xuất, báo cáo UBND thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và 

Môi trường) xem xét mở rộng phạm vi thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đối với 

những khu vực phù hợp hoàn thành trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp, triển 

khai thực hiện. 

- Nếu quá thời gian trên UBND các phường, xã nào không báo cáo sẽ tự 

chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường các khu vực phát sinh trên địa bàn. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị mở rộng địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt của 

UBND phường, xã gửi đến. Đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn xác 

định khối lượng rác thải, phế thải phát sinh ngoài định mức. 

- Chủ động tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện công tác 

đầu thầu thu gom, vận chuyển và thực hiện công đoạn đặt hàng xử lý rác thải 

sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trong giai đoạn từ 2021-2025. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP;  

- Phòng TC-KH TP; 

- Lưu: VT. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
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V/v tiếp tục mở rộng địa bàn thu 

gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

(lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 
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