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

 
Số: 1681/VP-KTN     Lạng Sơn, ngày  14 tháng  5  năm 2018 

V/v kiểm tra hoạt động  khai thác 
cát, sỏi tại mỏ Phiêng Phảng, xã 
Xuân Lễ và Vân Mộng, huyện 

Lộc Bình 

 

 
                                  Kính gửi:  

- Sở  Tài nguyên và Môi trường; 
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện Lộc Bình. 

Xem xét Báo cáo số  150/BC-STNMT ngày 10/5/2018 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động khai thác cát, sỏi tại mỏ 
Phiêng Phảng, xã Xuân Lễ và Vân Mộng, huyện Lộc Bình, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với 
Công an huyện Lộc Bình khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ về các 
hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng quá khích để xử lý theo quy định 
của pháp luật. Đồng thời tiếp tục theo dõi, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và 
ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, đảm bảo anh ninh trật tự trên địa bàn. 

2. Giao UBND huyện Lộc Bình tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan 
và UBND xã Vân Mộng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tụ tập đông người và có 
các hành vi quá khích, vi phạm pháp luật; Phối hợp với Công an tỉnh để phân 
loại đối tượng kích động nhằm ngăn chặn kịp thời việc lôi kéo, kích động nhân 
dân vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; 
Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần Thương 
mại Khoáng sản Phúc Đại Lợi để tổ chức đối thoại với nhân dân nhằm tạo sự 
đồng thuận, thống nhất.  

3. Yêu cầu Công ty cổ phần Thương mại Khoáng sản Phúc Đại Lợi phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tổ chức đối thoại và thông báo với 
nhân dân về các hoạt động khai thác của Công ty. 

Trong thời gian chưa tổ chức xong việc đối thoại với nhân dân xã Vân 
Mộng, yêu cầu Công ty cổ phần Thương mại Khoáng sản Phúc Đại Lợi dừng 
mọi hoạt động khai thác cát, sỏi tại mỏ Phiêng Phảng, xã Xuân Lễ và Vân Mộng, 
huyện Lộc Bình.  

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND 
huyện Lộc Bình và các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá hoạt động khai 
thác của dự án, tập trung xem xét việc đắp đường vận chuyển, ngăn dòng chảy 
gây sạt lở; xem xét kiến nghị cấp phép khai thác cát, sỏi khu vực khác để thay 
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thế mỏ Phiêng Phảng của Công ty cổ phần thương mại Khoáng sản Phúc Đại 
Lợi theo quy định của pháp luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TT&TT, KH&CN; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN(NVH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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