UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 90/STC-TCDN

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 8 năm 2020

V/v mời khảo sát thực tế

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò;
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Công văn
số 1888/VPUBND-KT ngày 20/08/2020 về việc tháo gỡ khó khăn dự án Khắc
phục ô nhiễm bãi rác huyện Lấp Vò;
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Để có cơ sở báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài chính kính
mời Đại diện các ngành tham gia Tổ khảo sát, để xác định rõ nguyên nhân
khách quan, chủ quan dẫn đến việc tạm dừng vận chuyển rác tại huyện Lấp
Vò của Công ty CP Môi trường Cửu Long Sông Tiền.
Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 04/09/2020 tại Trạm sang chiết rác
Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Sau đó đề nghị Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Lấp
Vò dẫn Tổ khảo sát đi thực tế tại địa điểm và tuyến đường sau:
- Trạm sang chiết rác mới theo quy hoạch của Huyện.
- Tuyến đường từ Trạm sang chiết rác mới đến bãi rác Hòa Thành,
huyện Lai Vung.
Đề nghị Đại diện các ngành có mặt tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh lúc
08 giờ ngày 04/09/2020 để cùng đi. Số điện thoại liên hệ: 0914.415.882 – gặp
Sang.
Đề nghị các ngành và đơn vị sắp xếp công việc đến dự để buổi khảo
sát đạt kết quả tốt.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
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