
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ XÂY DỰNG

Số: 2011/SXD-QLXD&HTKT

V/v góp ý dự thảo Quyết định và
Quy định thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải rắn xây dựng và
quy hoạch địa điểm đổ chất thải
từ hoạt động xây dựng; bùn thải
từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải
từ hệ thống thoát nước trên địa

bàn tỉnh Bình Thuận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Bình Thuận, ngày  08 tháng 8 năm 2022

     Kính gửi: 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao 
thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch
và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

     - Công an tỉnh;
     - Ban Quản lý các khu công nghiệp;
     - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
     - Trung tâm Thông tin thông tin – Văn 

phòng UBND tỉnh.
                                         

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND
ngày 14/5/2021 về việc Ban hành Danh mục quyết định quy phạm pháp luật của Ủy
ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao thông luật được Quốc hội
khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì
soạn thảo ban hành Quy định thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và
quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu
và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sở Xây dựng dự thảo Quyết định và Quy định thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải
từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
(gửi kèm dự thảo), đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý
kiến góp ý nội dung dự thảo nêu trên gửi về Sở Xây dựng trước ngày 19/8/2022 để
tổng hợp, chỉnh sửa, tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành.

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh – Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Sở
Xây dựng đăng tải nội dung dự thảo Quyết định và Quy định thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây
dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận
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Sở Xây dựng rất mong sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở XD (báo cáo);
- Văn phòng Sở XD;
- Lưu VP, QLXD&HTKT Hoài 03b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

             Trần Đức Minh
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