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Lạng Sơn, ngày 26 tháng 9  năm 2018 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 60/BC-KLM ngày 19/9/2018 
của Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ về việc tạm sản xuất thêm 01 tháng 
của Nhà máy luyện kim chì. Sau khi xem xét đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 
Cao Lộc và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Kim loại 
màu Bắc Bộ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 
theo thông báo tại Văn bản số 60/BC-KLM ngày 19/9/2018. 

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ thực hiện nghiêm túc 
các biện pháp bảo vệ môi trường trong thời gian sản xuất nốt phần nguyên liệu 
còn lại; khẩn trương hoàn thiện các nội dung bảo vệ môi trường theo ý kiến chỉ 
đạo của UBND tỉnh và kết luận Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các 
văn bản có liên quan. Trường hợp xảy ra sự cố về môi trường phải dừng ngay 
hoạt động sản xuất, báo cáo kịp thời cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và 
chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định 
của pháp luật. Kết thúc thời gian sản xuất phải thực hiện báo cáo kết quả với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 

(Sao gửi Văn bản số 60/BC-KLM ngày 19/9/2018 trên eOffice). 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, Công 

ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: CT, KH&CN, YT, KH&ĐT; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(NNT). 
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