ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Lộc, ngày 15 tháng 3 năm 2021

Số: 592 /UBND-TNMT
V/v kiểm tra, rà soát các nguồn nước
thải, hệ thống thoát nước tại địa bàn thị trấn
Cao Lộc và một số xã lân cận có giao cắt, nhập
chung dòng chảy về hướng thành phố Lạng
Sơn và đổ về hồ Phú Lộc IV

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Lộc;
- Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành;
- Ủy ban nhân dân xã Thạch Đạn.
Thực hiện Thông báo số 97/TB-UBND ngày 27/02/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch UBND tỉnh xem xét đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng xưởng sản xuất
vật liệu xây dựng không nung tại Cụm công nghiệp số 2, xã Hợp Thành, huyện
Cao Lộc; Công văn số 349/STNMT-BVMT ngày 08/3/2021 của Sở Tài nguyên và
Môi trường về việc cung cấp thông tin liên quan đến ô nhiễm hồ Phú Lộc IV;
Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Cao Lộc về
việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp thành,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác định vị
trí hệ thống thu gom, thoát nước chung của Cụm công nghiệp địa phương số 2 (thể
hiện trong hồ sơ thiết kế xây dựng và kết quả khảo sát thực tế), yêu cầu xác định rõ
việc thoát nước của Cụm công nghiệp địa phương số 2 có chảy về hướng thành
phố Lạng Sơn và đổ về hồ Phú Lộc IV không? đồng thời cung cấp sơ đồ bố trí hệ
thống thu gom, xử lý nước thải, thoát nước của từng cơ sở sản xuất kinh doanh
trong Cụm công nghiệp địa phương số 2.
- Nêu rõ các phương án đã được lập, phê duyệt hoặc đề xuất phương án thu
gom, xử lý, thoát nước chung của Cụm công nghiệp địa phương số 2.
- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện thông qua phòng Tài nguyên và
Môi trường trước ngày 20/3/2021 để tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo chung.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định các hệ thống thoát nước
tại địa bàn thị trấn Cao Lộc và các xã lân cận có nhập chung dòng chảy về hướng
thành phố Lạng Sơn và đổ về hồ Phú Lộc IV.
- Nêu rõ các phương án đã được lập, phê duyệt hoặc đề xuất phương án thu
gom tại địa bàn thị trấn Cao Lộc và các xã lân cận có nhập chung dòng chảy về
hướng thành phố Lạng Sơn và đổ về hồ Phú Lộc IV.
- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện thông qua phòng Tài nguyên và
Môi trường trước ngày 20/3/2021 để tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo chung.
3. UBND các xã, thị trấn: Cao Lộc, Hợp Thành, Thạch Đạn:
- Cung cấp thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trên địa bàn
quản lý (theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm theo). Phối hợp các đơn vị liên quan xác
định hệ thống thoát nước tại địa bàn có nhập chung dòng chảy về hướng thành phố
Lạng Sơn và đổ về hồ Phú Lộc IV.
- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện thông qua phòng Tài nguyên
và Môi trường trước ngày 20/3/2021 để tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo
chung.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động xả thải gây ô
nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các dòng chảy trước khi chảy về địa bàn thành
phố Lạng Sơn và đổ về hồ Phú Lộc IV của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ
trên địa bàn huyện (trong đó tập trung kiểm tra tại các cơ sở trong Cụm công
nghiệp địa phương số 2 và khu vực lân cận để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm).
- Tham mưu UBND huyện tổng hợp Báo cáo kết thực hiện gửi UBND tỉnh
Lạng Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 29/3/2021.
UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương thực
hiện nội dung trên./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.

Hoàng Mạnh Cường
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PHỤ LỤC
Thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã/thị trấn .................
(Kèm theo Công văn số:......../UBND-TNMT ngày ..../3/2021 của UBND huyện Cao Lộc)

Cơ sở
Tên đơn vị SXKD của
Stt
đơn vị
I Địa bàn (xã/thị trấn....)
1
2
3
4
...

Địa chỉ

Lĩnh vực
hoạt động

Loại hình
xả thải(1)

Tình trạng
hoạt
động(2)

Ghi chú

Ghi chú:
(1) Loại hình xả thải: Nêu cụ thể cơ sở có phát sinh chất thải chủ yếu dưới loại
hình nào (nước thải; khí thải; chất thải rắn,...). Căn cứ để xác định là thủ tục môi
trường được cấp hoặc giấy phép môi trường hoặc các hồ sơ liên quan khác (giấy
phép xả nước thải; kết quả, kiểm tra đối với cơ sở; các kiến nghị phản ánh đã được
giải quyết,...).
(2) Tình trạng hoạt động: Nêu rõ tình trạng hoạt động sản xuất của cơ sở (đang
hoạt động/hoạt động gián đoạn (thời điểm)/tạm dừng hoạt động/chấm dứt hoạt
động/đang đầu tư xây dựng chưa đi vào hoạt động,...).
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