
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GM-STNMT Quảng Trị, ngày     tháng     năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Về việc thực hiện Dự án “Xử lý, đóng cửa và cải tạo, nâng cấp xây dựng bãi rác  

tập trung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” 
         

 Kính gửi: …………………………………………………………….. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phê duyệt “Đề án Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (giai đoạn 2019 – 2021 xử lý ô nhiễm bãi 

rác cũ TP Đông Hà - là cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ), Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Xử lý, đóng cửa và cải tạo, nâng 

cấp xây dựng bãi rác tập trung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” nhằm huy động 

các nguồn kinh phí thực hiện. Dự án đã được Chính phủ bố trí kinh phí tại Quyết định 

số 1584/QĐ-TTg ngày 13/10/2020; ngày 05/02/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định 

số 323/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường Trung ương cho Dự án. 

Để sớm triển khai thực hiện Dự án nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức họp với các Sở, các tổ chức liên quan, cụ thể như sau:  

1. Thành phần mời: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Lãnh đạo Sở - chủ trì, đại diện Văn phòng Sở, 

Chi cục BVMT, Trung tâm Quan trắc. 

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đại diện Sở Tài Chính. 

- Đại diện Sở Xây dựng. 

- Đại diện Lãnh đạoUBND TP Đông Hà. 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần MT&CT đô thị TP Đông Hà. 

2. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/6/2021 (thứ 6). 

3. Địa điểm: tại phòng họp tầng 2 - Sở Tài nguyên và Môi trường - Số 227, 

đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời các đơn vị sắp xếp dự họp đúng thành 

phần, thời gian, địa điểm./. 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- GĐ, PGĐ Ng.H.Nam;  
- Lưu: VT, BQLDA. 

 

 
Nguyễn Hữu Nam 



  
Báo cáo và xin ý kiến: 

1. Những nội dung đã triển khai: Đã lập Ban quản lý dự án; Phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát 

sơ bộ khu vực dự án, lựa chọn phương án điều chỉnh; đã làm việc với Công ty công trình đô thị 

Đông Hà. 

Báo cáo đề xuất, phương án điều chỉnh sơ bộ (file gửi kèm) 

2. Đề xuất: Để thuận tiện cho công tác triển khai dự án, mời các ngành tham gia góp ý đối với 

phương án điều chỉnh. 

- Thành phần mời: Đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, UBND TP Đông 

Hà, Công ty Cổ phần MT&CT đô thị TP Đông Hà 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 04/6/2021 (thứ 6) 

- Các nội dung cần các ngành thống nhất, góp ý: 

+ Nội dung các hạng mục điều chỉnh  

+ Chủ trương đầu tư: Dự án điều chỉnh chỉ thực hiện hạng mục xử lý ô nhiễm (nhiệm vụ thường 

xuyên), không thuộc đối tượng lâp chủ trường đầu tư. 

+ Thống nhất nguồn kinh phí địa phương cho hai giai đoạn (gd1 2021-2022: 1,953 tỉ đồng; giai đoạn 

2: 15 tỉ, thực hiện khi bố trí kinh phí) 

+ Vị trí bố trí ô chôn lấp rác (đã đề xuất phương án, 01 ha cho giai đoạn 1 và 01 ha cho giai đoạn 2) 
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