
ỦY BAN NHÂN DÂN 

    TỈNH CÀ MAU 

Số:           /UBND-NNTN 

V/v rà soát, tham mưu xử lý nội 

dung đề nghị của Công ty Cổ 

phần Môi trường đô thị Cà Mau 

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

Cà Mau, ngày        tháng       năm 2022 

       

           Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau. 

 

Sau khi xem xét nội dung Báo cáo số 95/BC-MTĐT ngày 12/12/2022 của 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau về tình hình tiếp nhận và xử lý rác thải 

của các huyện và thành phố Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Việc xử lý các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau trong thời gian Nhà máy xử lý rác 

thải thành phố Cà Mau ngưng tiếp nhận rác để bảo trì, sửa chữa, được Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 8345/UBND-NNTN ngày 

06/12/2022. Do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở 

Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân 

dân thành phố Cà Mau, các cơ quan, đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung đề 

nghị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tại Báo cáo nêu trên, đối 

chiếu với quy định và tình hình thực tế, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước 

ngày 24/12/2022 để xem xét, quyết định.  

Đề nghị các đơn vị phối hợp căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn 

trương rà soát nội dụng kiến nghị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau, 

có ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 21/12/2022 (trong đó 

lưu ý, Sở Tài chính nghiên cứu có ý kiến đối với phần kinh phí). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn này (gửi kèm Báo cáo số 95/BC-

MTĐT của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau và tài liệu có liên quan)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Phòng NNTN (Nguyên, 68/12); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Kiều Trung Tính 

HỎA TỐC 
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