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V/v xem xét đề nghị của UBND 
huyện Chi Lăng 

Lạng Sơn, ngày  15 tháng 8 năm 2018 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 13/8/2018 của UBND huyện Chi 
Lăng về việc xin phép khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường để thực 
hiện dự án: Chợ nông sản và khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng, huyện Chi 
Lăng (giai đoạn 2), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng trên nguyên tắc: chỉ được 
khai thác tại các vị trí mỏ đất đã được quy hoạch, trường hợp đặc biệt phải khai 
thác ở vị trí ngoài quy hoạch thì phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về gìn giữ cảnh 
quan, môi trường, khoáng sản, không được lợi dụng để hình thành điểm khai thác 
đất đắp mới trái phép; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018. 

Sao gửi Tờ trình số 89/TTr-UBNDngày 13/8/2018 trên eOffice 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thực 
hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: XD, NN&PTNT, CT; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTTH, TH; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  
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