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GIẤY MỜI 

Về việc họp soát xét phương án xử lý rác thải trên địa bàn huyện 

 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức buổi họp soát xét phương án xử 

lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

Thành phần kính mời: 

- Đồng chí Trần Bình Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện (Mời chủ trì); 

- Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Sơn Long, Sơn Tây, Sơn Lâm, Sơn Lĩnh, 

Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Trường, Sơn Hàm, Sơn Giang, Sơn Châu, 

Kim Hoa, thị trấn Phố Châu, thị trấn Tây Sơn; 

- Đơn vị vận hành các khu xử lý rác: Lò đốt thị trấn Phố Châu, bãi chôn lấp 

rác thải Tây Sơn (Giao UBND thị trấn Phố Châu và thị trấn Tây Sơn tin mời). 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 15 phút, thứ Tư, ngày 31/8/2022. 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện. 

Tổ chức thực hiện:  

- Các đơn vị vận hành lò đốt rác thải thị trấn Phố Châu và bãi chôn lấp Tây 

Sơn báo cáo tình hình quá trình thực hiện phân loại, xử lý rác thải và kinh phí hỗ 

trợ tại các khu xử lý. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo hiện trạng, đề xuất phương án 

xử lý rác thải trong thời gian tới. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo, đề xuất phương án thanh toán kinh 

phí xử lý theo quy định. 

Đề nghị các các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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