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THÔNG BAO 
Kt lun cüa Phó Chü tjch Thràng try'c UBND tinh Ha S$ Ding 

ti bui lam vic v trin khai Dy' an "Xây dyng là dt chat thai rAn 
sinh hot khu vyc Nghla trang liit si Truo'ng sin và yang lan cn" 

Ngày 05 tháng 8 näm 2020, Phó Chü tjch Thing trrc UBND tinh Ha S5' 
x A ) Z • A 

Dong dâ chu tn CU)C hçp ye tnen khai Dir an Xay drng to dot chat thai ran 
sinh hoat khu vrc NghTa trang lit sT Tnthng san và vüng ln cn". Tham d 
cuc hQp có di din lãnh do cüa các sà, ngãnh, da phuang: Tài nguyen và 
Môi truYng, Xây dirng, K hoach và Du tu, Tài chInh, Khoa h9c và Cong ngh, 
Lao dng, Thuang binh và Xä hi; Van phông UBND tinh; UBND huyn Gio 
Linh; Ban Quãn l nghia trang và Don tip Than nhãn lit si; Chi cic Bâo v môi 
1nring. Sau khi nghe Lh dao  S& Tài nguyen và Môi tnr?mg báo cáo qua trinh 
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then khai Dir an va y hen phat bieu cua các thanh vien dr hQp, Pho Chu tich 
- A A 

Thuang trrc UBND trnh Ha Sy Dong ket luin nhtr sau: 
A • A Vice then khai Di,r an Xay drng lo dot chat thai ran sinh hoat khu virc 

Nghia trang 1it sT Tnring son và yang lan cn" là cn thiêt, nham mic dIch xr 
l chat thai ran sinh hoat cho NghTa trang Liit  s5 Qu6c gia Tru&ng San và vüng 
lan cn, gop ph.n thrc hin tiêu chI môi trueing trong xâ' dirng nông thôn mài 
cho các xä ving Tây Gio Linh. Dr an là mt mô hInh ye quãn 1, vn hãnh và 
xü l rác thai sinh hot quy mô cim xA & các xâ vüng sâu, vüng xa nên phài to 

chüc thiic hin that  khoa hQc và hiu qua. UBND tinh gbi nhn sr quan tam cüa 
B Tài nguyen và Môi tru&ng, Qu5 Bão v môi r&n Vit Nam k hoach tài 

trçi mt phn kinh phi cho Tinh d giài quyt nhü'ng van d môi tru&ng cüa dja 
phuong. 

D tranh thu ngun vn tir Qu5 Bão v môi trur&ng Vit Nam, dng th&i 
dam bào và quy hoach, cong ngh, ngân sách và tin d trin khai thi1rc hin Dr 
an, UBND tinh giao các s&, ngành, dja phuong lien quan tp trung thc hin các 
ni dung sau: 

A 1. Vevitnthrchiendrán: 

- S& Tài nguyen và Môi tru&ng chü trI, ph& hcrp S& Xây dirng, S& Lao 
dng, Thucmg binh và Xâ hi, UBND huyn Gio Linh kiêm tra thông nht vj tn 
thrc hin, dam bão các yêu cu y quy hoach Ng1iTa trang Lit s5 Qu& gia 
Tru&ng San, bão v môi tru&ng, cãnh quan khu virc, khoãng cách vn chuyên 
phü hçip; 1p h so d dua vào Quy hoach si:r ding dt giai do?n  2021-2030 và 
k hoach sü dimg hang nam huyn Gio Linh; huàng dn chü dâu tu thi,rc hin 
các thu tiic môi tru&ng theo quy djnh. 
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- So Xây dmg chü tn, phi hçip các ngành, dja phrnmg thani miru diu 
chinh Quy hoach quãn l chit thai rAn tinh Quâng Tn dn nAm 2030 sau khi cIA 
xác djnh dixçic vj trI phü hçip; thm djnh báo cáo kinh tê k5' thut xây dirng cong 
tnInh dam bão phát huy hiu qua cao. 

2.Vkinh phi: 

SO K hoach và Du tu, SO Tài chmnh can d6i ngun ngãn sách dja phi.rang, 
phãn k' du tu bS trI kinh phi tniên khai Dr an, truOc mat b tn mt It kinh phi 
d thc hin các hung mic cong trmnh chmnh cüa Dir an. 

3. Ve quy mo dau Ui va cong nghe: 
, .. ,. , A , . , , A A 

Chi cic Bao vç moi truclng to chuc dieu tra, khao sat, danh gia ciii the ye 
hin trng phát sinh và hoat  ding thu gom chit thai rAn sinh hoat tai  khu virc 
NghTa trang Liit  s5' Quc gia TnrOng San và các yang lan cn báo cáo SO Tài 
nuyên và Môi truô'ng d xut, lra chçn quy mô cong sut là d&, các hang miic 
dau tu, trên ca sO do d xu& quy mô Dir an nhAm dam bão tInh khã thi, ti& kim 
và hiu qua. 

4. Chi cic Bão v môi tru&ng xây drng phuong an, d xut vic quãn l, 
vn hành duy tu báo duông d cong trính phát huy hiu qua lâu dài sau khi dir an 

hoàn thành, dua vào sü dimg. 

Trên day là kt lun cüa Phó Chü tjch Thu?mg trrc UBND tinhHà SS 
Dàng. UBND tinh thông báo d các ca quan và dan vj lien quan biêt, thirc 
hinJ.  1L/ 

Noinhn: 
- Nhu thành d%r hp;; 
- ChU tjch UBND tinh (b/c); 
- CVP UBND tinh; 
- Liiu: VT, MT. 

TL. CHU T4CH 
KT.CHANH VAN PHONG 

PHO CHANU VAN PHONG 
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