
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:         /UBND-QLĐT 
V/v quy hoạch các địa điểm tập 

kết, thu gom rác thải tại từng địa 

bàn cụ thể để thực hiện tốt công 

tác phân loại, xử lý rác thải bước 

1 trên địa bàn.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 10  năm 2020 

 

  Kính gửi: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường TP; 

- Phòng Quản lý đô thị TP; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện công văn số 1371/SXD-HTKT&VLXD ngày 07/10/2020 của 

Sở Xây dựng tỉnh về việc quy hoạch các địa điểm tập kết, thu gom rác thải tại 

từng địa bàn cụ thể để thực hiện tốt công tác phân loại, xử lý rác thải bước 1 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo, đề xuất với Sở Xây dựng, UBND thành 

phố yêu cầu các cơ quan, UBND các phường, xã thực hiện như sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND các phường, xã: 

1.1.  Rà soát hiện trạng các địa điểm tập kết, thu gom rác thải tại từng địa 

bàn địa phương (đã có và đang sử dụng theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 

18/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chất thải rắn tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020); rà soát thông tin về vị 

trí địa điểm, phạm vi ranh giới, quy mô diện tích (kèm theo sơ đồ ranh giới thể 

hiện trên nền bản đồ địa chính); rà soát thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đối với các vị trí địa điểm trên. 

1.2. Dự báo khối lượng, nhu cầu tập kết, thu gom rác thải trong giai đoạn 

10-15 năm tại từng địa bàn cụ thể để xác định đề xuất, bổ sung vị trí địa điểm 

mới (ngoài những địa điểm đã có, đang quản lý sử dụng) trên địa bàn, xác định 

phạm vi ranh giới, quy mô diện tích (kèm theo sơ đồ ranh giới thể hiện trên nền 

bản đồ địa chính); rà soát thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đánh 

giá cụ thể về hiện trạng, kết nối hạ tầng kỹ thuật, ưu nhược điểm đối với các vị 

trí địa điểm trên. 

1.3. Về loại và quy mô trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Căn cứ 

quy mô dân số quy hoạch, các điều kiện thực tế của địa phương, nhu cầu thu 

gom chất thải rắn, loại và quy mô trạm trung chuyển xác định phù hợp theo quy 

định tại Tiết 2.12.2 (Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt) Thông tư số 

22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.   

1.4. UBND các phường, xã chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và 
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Môi trường tổ chức lấy ý kiến các tổ chức và cộng đồng dân cư khu vực chịu 

ảnh hưởng đối với toàn bộ các vị trí địa điểm dự kiến xác định (bao gồm cả các 

vị trí đang sử dụng và vị trí xác định mới).  

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã báo cáo UBND 

thành phố (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 04/11/2020 để tổng hợp, báo 

cáo Sở Xây dựng. 

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Rà soát thông tin về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (khu chức 

năng, quy hoạch nông thôn) đối với hiện trạng các địa điểm tập kết, thu gom rác 

thải, các vị trí địa điểm mới (trên cơ sở đề xuất của phòng Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các phường, xã). 

- Tổng hợp ý kiến, tham mưu báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

UBND thành phố yêu cầu các phòng ban, UBND các phường, xã triển 

khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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