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GIẤY MỜI 

Họp nghe và thống nhất phương án xử lý về phương án 

 thu gom, vận chuyển, xử lý rác  

 
Thực hiện Chương trình Công tác tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân 

tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và thống nhất về Đề án thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và xử lý một số nội dung liên quan 

đến kiến nghị của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh. 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 15h00, ngày 13/6/2022 (Thứ Hai).  

2. Địa điểm: Tại Văn phòng UBND tỉnh (Phòng họp xem thông báo tại 

Bảng điện tử). 

3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:  

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn (mời Chủ trì); 

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tư 

pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng Nông thôn mới tỉnh, Công an 

tỉnh. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đ/c Giám đốc, Đ/c PGĐ phụ trách môi 

trường và Trưởng phòng liên quan (giao Sở tin mời); 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh. 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xây dựng, lấy ý kiến, 

hoàn thiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh (theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 193/TB-UBND ngày 

06/6/2022); tiếp thu ý kiến của các đại biểu và kết luận tại cuộc làm việc; tham 

mưu UBND tỉnh xử lý trước ngày 20/6/2022.  

- UBND các địa phương báo cáo phương án vận chuyển, xử lý rác thải 

sinh hoạt trên địa bàn; việc góp ý, bổ sung và quan điểm về dự thảo Đề án thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 
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- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh báo cáo kết 

quả hoạt động; các vướng mắc, kiến nghị đề xuất về Nhà máy chế biến phân hữu 

cơ từ rác thải tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả hoạt động các dự án xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết 

quả xử lý kiến nghị của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1242/UBND-NL2 ngày 21/3/2022. 

Các đại biểu chủ động nghiên cứu Đề án rác kèm theo Văn bản: số 1406 

ngày 28/4/2022 và Văn bản số 2000 ngày 10/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Văn bản số 72 ngày 20/4/2022 của Công ty CP Môi trường và Công 

trình đô thị Hà Tĩnh và các hồ sơ, tài liệu liên quan (gửi kèm qua hệ thống gửi 

nhận điện tử) để tham gia ý kiến tại cuộc làm việc; tham dự họp đầy đủ, đúng 

thành phần và thời gian nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PVP; 

- Phòng QT-TV (để bố trí); 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL2, Nhập YKCĐ. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
  Nguyễn   Duy   Nghị 
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