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Lạng Sơn, ngày  24  tháng 5  năm 2018 
 

V/v khai thác đất phục vụ dự án 
đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn 

 
 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường;  
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện Hữu Lũng. 

 
 

Xem xét Báo cáo số 1544/BC-CAT-PC49 ngày 08/5/2018 của Công an 
tỉnh Lạng Sơn về việc các dự án khai thác đất san lấp phục vụ đường cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã hết hạn, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Để chấn chỉnh công tác quản lý khai thác đất, san lấp mặt bằng, thiết lập 
lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo 
vệ môi trường, không để các đối tượng lợi dụng việc khai thác đất nhằm trục lợi, 
gây thất thoát tài nguyên đất và thất thu ngân sách nhà nước, yêu cầu Sở Tài 
nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chưa xem xét việc gia hạn hoặc 
cấp mới cho các doanh nghiệp khai thác đất để phục vụ dự án xây dựng tuyến 
đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng và các địa bàn 
khác; tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc đóng cửa mỏ đối với các trường hợp đã 
hết thời hạn khai thác theo quy định. 

 (Báo cáo số 1544/BC-CAT-PC49 ngày 08/5/2018 của Công an tỉnh gửi 
kèm qua e0ffice).  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, 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, CT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN(NVH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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