
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /TTr-STNMT 

     
         Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc giải quyết thủ tục hành chính Hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy phép môi trường của dự án Dự án xây dựng lò đốt xử lý chất thải 

 rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan và Dự án bãi 

chôn lấp chất thải huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số 

nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;  

Xét Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án xây dựng lò đốt 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn và Dự án Bãi chôn lấp chất thải huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn của 

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh kèm theo Công văn số 57/CV-

TM ngày 01/7/2022 (đã chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định 

họp ngày 15/6/2022 tại Công văn số 1357/STNMT-BVMT ngày 29/6/2022 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy phép môi trường của Dự án xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) nộp tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn ngày 05/7/2022, thời gian hẹn trả 

kết quả ngày 20/7/2022. 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và trình UBND tỉnh như sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH  

1. Dự án xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên 

địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn được thực hiện tại bãi chôn lấp chất 

thải rắn sinh hoạt, khu đồi Mu Khấp thuộc phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là dự án) do Công ty cổ phần 

Thương mại - Dịch vụ Tân Minh làm Chủ dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 

14/11/2019, phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư Quyết định số 1034/QĐ-UBND 
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ngày 04/6/2020, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định 

số 2055/QĐ-UBND ngày 09/10/2020. 

- Dự án Bãi xử lý rác thải huyện Văn Quan được thực hiện tại khu đồi Mu 

Khấp thuộc phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

do Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan làm Chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 234/QĐ-

UBND ngày 17/02/2011 và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 (Đến ngày 04/7/2016, UBND 

huyện Văn Quan đã giao công trình Bãi xử lý rác thải huyện Văn Quan cho 

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh quản lý và vận hành). 

- Hiện nay 02 Dự án (Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy 

mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và Dự án Bãi xử lý rác 

thải huyện Văn Quan) đều được thực hiện tại 01 khu đất (khu đồi Mu Khấp 

thuộc phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với 

tổng diện tích 92.170 m2) do Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh 

quản lý và vận hành. Mặt khác các nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án Bãi xử lý rác thải huyện Văn Quan đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 đã được cập 

nhật vào các nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án Xây dựng lò đốt 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường tại Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 09/10/2020. Vì vậy, Tổ 

thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án xây dựng lò đốt 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất đề nghị Công ty cổ 

phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh rà soát, lồng ghép các nội dung về công 

tác bảo vệ môi trường của 02 Dự án nêu trên vào cùng một Hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy phép môi trường để thực chung về các yêu cầu bảo vệ môi trường sau khi 

được cấp giấy phép. 

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với công suất trung bình quy định tại cột 4 số thứ tự số 9 Mục 

III Phụ lục II kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường (Dự án tái chế, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường). 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường và quy định 

tại số thứ tự số 1 phần I Phụ lục IV Phụ lục kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  

2. Ngày 07/6/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ thẩm định cấp Giấy phép 

môi trường của Dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên 

xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Tổ thẩm định đã tổ chức họp 

thẩm định vào ngày 15/6/2022, kết quả: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường của dự án được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Trên cơ 
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sở kết quả cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

1357/STNMT-BVMT ngày 29/6/2022 về việc thông báo kết quả thẩm định hồ 

sơ cấp Giấy phép môi trường của Dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và yêu cầu 

Chủ dự án chỉnh, sửa bổ sung theo quy định. 

3. Ngày 05/7/2022, Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh có 

Công văn số 57/CV-TM về việc giải trình những nội dung chỉnh sửa, bổ sung 

trong giấy phép môi trường sau thẩm định của dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

và dự án Bãi chôn lấp chất thải huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn theo Công văn 

số 1357/STNMT-BVMT, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép môi trường. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầy đủ theo 

quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường và quy định tại mẫu số 33 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

5. Thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Dự án thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ 

môi trường.  

II. NỘI DUNG TRÌNH 

Từ kết quả thẩm định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình 

ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

1. Cấp phép cho Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh (Địa 

chỉ: Phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) được 

thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án xây dựng lò đốt xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

và Dự án Bãi chôn lấp chất thải huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với các nội 

dung như sau: 

a) Thông tin chung của dự án: 

- Tên dự án: Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã 

trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và Dự án Bãi chôn lấp chất thải 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa điểm hoạt động: Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, khu đồi Mu 

Khấp thuộc phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh 

nghiệp 4900231663, đăng ký lần đầu ngày 09/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 

6 ngày 09/08/2019, do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn cấp. 

- Mã số thuế: 4900231663. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

- Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư: 

+ Quy mô sử dụng đất: 92.170 m2. 



4 

+ Quy mô công suất dự án: Công suất của lò đốt 1.000 kg/h nhằm tiếp 

nhận khối lượng chất thải rắn dự kiến đưa vào xử lý khoảng 15 tấn chất thải 

rắn/ngày (tương đương khoảng 5.000 tấn/năm). 

+ Các hạng mục, công trình chính của dự án: Khu nhà xưởng chứa rác và 

lò đốt rác; nhà điều hành và nhà ở cho cán bộ, công nhân; nhà trạm cân; nhà 

chứa dụng cụ; đường giao thông (Đầu tư nâng cấp tuyến đường hiện có là 

đường cấp phối thành đường bê tông cấp A, tổng chiều dài 01 km kết nối từ 

đường quốc lộ 1B thị trấn Văn Quan vào đến khu vực xử lý chất thải); bãi đỗ xe; 

khu vực rửa xe rác; hệ thống cấp điện; Hệ thống cấp, thoát nước; Cổng, tường 

rào bao quanh; công trình bảo vệ môi trường, cảnh quan, cây xanh, đường giao 

thông nội bộ; bể phốt xử lý nước thải sinh hoạt; hệ thống xử lý nước thải rỉ rác 

bằng phương pháp hóa lý chia thành 5 ngăn; bể sữa vôi có chức năng chứa, lọc 

nước sữa vôi để sử dụng tuần hoàn trong quá trình xử lý khí thải; hệ thống xử lý 

khí thải. 

b) Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm 

theo: 

- Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ 

môi trường quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Giấy phép này. 

- Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 

trường quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Giấy phép này. 

- Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

quy định tại Phụ lục 03 kèm theo Tờ trình này. 

- Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 04 kèm theo Tờ 

trình này. 

2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty cổ phần Thương mại - 

Dịch vụ Tân Minh: 

a) Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

b) Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh có trách nhiệm: 

- Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành 

các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 

- Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải 

bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp 

đảm bảo tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; quản lý chất 

thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô 

nhiễm, không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả 

nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc 

phục theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy 

phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp Giấy phép môi trường, cơ quan chức 

năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự 

cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 
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- Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy 

định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm, kể từ ngày ký. 

Chậm nhất sáu (06) tháng trước khi Giấy phép hết hạn, Công ty cổ phần 

Thương mại - Dịch vụ Tân Minh còn tiếp tục thực hiện các nội dung quy định 

tại Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định. 

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan 

và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu 

cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của 

pháp luật. 

(Có dự thảo Quyết định kèm theo) 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh 

  (Chủ dự án); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, BVMT (02 bản). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Trực 
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