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THÔNG BÁO
Công bố thông tin năng lực các tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây
dựng tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của
UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo
Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh.
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng và Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND
ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định phân công trách
nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Trên cơ sở thông tin năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây
dựng (sau đây viết tắt là CTRXD) do các tổ chức cung cấp.
Sở Xây dựng công bố thông tin năng lực các tổ chức hoạt động thu gom, vận
chuyển, xử lý CTRXD trên Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng
(http://soxaydung.tayninh.gov.vn) để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối
hợp trong công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD đảm
bảo theo quy định (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các BQLDA chuyên ngành và khu vực;
- Các Công ty: CP Môi trường xanh VN,
TNHH MTV MTX Huê Phương VN;
- BGĐ Sở;
- Các phòng, thanh tra thuộc SXD;
- Tổ Biên tập Trang Thông tin
điện tử SXD (đăng tin);
- Lưu: VT, QLN&VLXD.
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