
                                                                                                                                                                                                  

  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /STNMT-QLĐĐ 
            Về việc lấy ý rà soát danh mục ngành nghề 

khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Quảng Trị, ngày     tháng    năm 2022 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2021/UBND-

KGVX ngày 09/5/2022 về rà soát danh mục ngành nghề khuyến khích xã hội hóa 

từng địa bàn, qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 2021/UBND-KGVX nêu trên, đề nghị UBND các 

huyện, thị xã và thành phố rà soát, lựa chọn và đề xuất cụ thể các ngành nghề ưu 

tiên xã hội hóa trên địa bàn; các dự án thuộc lĩnh vực môi trường, gồm: Cơ sở thu 

gom, vận chuyển rác thải; Cơ sở xử lý rắc thải; Cơ sở thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn nguy hại (kể cả chất thải rắn y tế); Cơ sở xử lý nước thải tập trung; Cơ sở 

xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán; Cơ sở xây dựng hệ thống nhà vệ 

sinh công cộng tại các đô thị; Cơ sở sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu hủy 

chất thải ô nhiểm môi trường; Cơ sở hỏa táng, điện táng; Cơ sở cung cấp nước 

sạch; cơ sở đào tạo - tư vấn dịch vụ môi trường… 

Ý kiến tham gia của các đơn vị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

16/5/2022. 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp, 

thực hiên./. 

Nơi nhận:                    
- Như trên;                                                                             
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH- ĐT 

- GĐ, PGĐ (đ/c Nam, đ/c Hoàng); 

- Lưu VT, QLĐĐ. 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Quốc Hoàng 
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