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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /STNMT-CCBVMT 

V/v kết quả giải quyết ô nhiễm môi 

trường bãi rác tổ 6, thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn,  ngày       tháng 5 năm 2018 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tại Thông báo 

số 32/TB-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018, trong đó có nội dung:“giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường nghiên cứu, có giải pháp giúp thị trấn Chợ Mới giải 

quyết ô nhiễm môi trường bãi rác tổ 6, thị trấn Chợ Mới”. 

 Ngày 21/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND 

huyện Chợ Mới và UBND thị trấn Chợ Mới kiểm tra thực tế tại khu xử lý rác 

thải sinh hoạt huyện Chợ Mới và đã có báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 

466/STNMT-CCBVMT ngày 03/4/2018 về việc báo cáo kết quả giải quyết ô 

nhiễm môi trường bãi rác tổ 6, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, trong đó, 

UBND huyện Chợ Mới cam kết xử lý dứt điểm các tồn tại đối với bãi rác thị 

trấn Chợ Mới trong tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và 

Môi trường chưa nhận được báo cáo về thực hiện khắc phục như đã cam kết của 

UBND huyện Chợ Mới. 

Với những nội dung trên, để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh về việc thực 

hiện các nội dung đã chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND 

huyện Chợ Mới báo cáo cụ thể các nội dung đã cam kết thực hiện đối với bãi rác 

tổ 6, thị trấn Chợ Mới./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (ô. Kỳ; ô. Viện); 

- Chánh văn phòng Sở; 

- Chi cục BVMT; 

- Lưu: VT, KSON, Hải (7b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Ngô Văn Viện 
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