
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /STNMT-MT Lào Cai, ngày     tháng 5 năm 2021 
  

V/v xin ý kiến đối với các Dự thảo: Tờ 

trình và Quyết định ban hành Quy định về 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

       - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, 

       - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, 

       - Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai, 

       - Tỉnh đoàn Lào Cai, 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

       - Các Doanh nghiệp: Công ty CP Môi trường đô thị 

         Lào Cai, Công ty TNHH MTV Môi trường Công 

                                        nghiệp Hoàng Yến, DNTN Nguyễn Công Chiểu, 

 

Thực hiện Văn bản số 1959/UBND-NC ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh năm 2021, trong đó: giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì xây dựng Quyết định ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng xong 02 Dự thảo, gồm: 

Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Để việc trình và ban hành Quyết định đảm bảo quy định pháp luật, đạt hiệu 

quả, giúp việc triển khai việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thuận lợi, phù 

hợp với điều kiện thực tế các địa phương, đề nghị Quý Cơ quan (Như kính gửi) 

xem xét nghiên cứu và cho ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường trước ngày 07 tháng 6 năm 2021 và file 

mềm gửi vào địa chỉ mail: chicucbvmtl@laocai.gov.vn để tổng hợp, chỉnh sửa, bổ 

sung, hoàn thiện làm căn cứ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp 

của Quý cơ quan./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (p/h); 

- Lưu: VT, CCBVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Thủy 

 

mailto:chicucbvmtl@laocai.gov.vn

		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-05-26T20:13:24+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Vũ Đình Thủy<thuyvd-stnmt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-27T07:55:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên Môi trường<contact-stnmt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-27T07:55:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên Môi trường<contact-stnmt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-27T07:55:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên Môi trường<contact-stnmt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




