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THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển  

và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

 

 Thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/ThU ngày 02/10/2020 của Thị 

ủy Hồng Lĩnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần VII, UBND thị 

xã đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển và 

xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

(gọi tắt là Đề án thu gom). UBND thị xã đã tổ chức lấy ý kiến lần 1 (Tại văn bản số 

455/UBND-TNMT ngày 23/4/2021) đối với UBND các phường, xã và Công ty cổ 

phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh. Hiện nay, UBND thị xã đang tổ chức lấy ý kiến 

dự thảo lần 2 đối với các đồng chí thành viên UBND thị xã Hồng Lĩnh (Tại Văn 

bản số 812/UBND-TNMT ngày 24/6/2021). 

 Để dự thảo Đề án thu gom có chất lượng, sát với thực tiễn tại các địa phương 

trong quá trình tổ chức thực hiện; UBND thị xã thông báo lấy kiến rộng rãi trong 

Nhân dân đối với dự thảo Đề án thu gom rác. Nội dung dự thảo Đề án thu gom rác 

được đăng tải để lấy ý kiến của Nhân dân trên cổng thông tin điện tử thị xã Hồng 

Lĩnh (http://honglinh.hatinh.gov.vn).  

 Nội dung góp ý đề nghị Nhân dân gửi bằng văn bản về UBND thị xã (qua 

phòng Tài nguyên và Môi trường) hoặc góp ý trực tiếp vào mục đánh giá, bình luận 

trên cổng thông tin điện tử. 

 Thời gian lấy ý kiến từ: 01/7/2021 – 15/7/2021. 

 Yêu cầu UBND các phường, xã phổ biển thông báo này trên hệ thống loa 

phát thanh của địa phương để toàn thể Nhân dân được biết và thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng: TNMT, VHTT; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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