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Lạng Sơn, ngày  05  tháng 12 năm 2018 

V/v kiểm tra, giám sát hoạt động 
các mỏ khai thác khoáng sản  

 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương 
  Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng Hữu Lũng. 

 
Xem xét Báo cáo số 182/BC-SKHCN ngày 16/11/2018 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về kết quả kiểm tra, đo đạc mức độ tiếng ồn của một số mỏ khai 
thác đá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên 
và Môi trường, UBND các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng và các cơ quan 
có liên quan chủ động hướng dẫn các cơ sở khai thác khoáng sản thực hiện các 
giải pháp để hạn chế tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất như đã nêu tại 
Báo cáo số 182/BC-SKHCN ngày 16/11/2018. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các mỏ khai thác khoáng sản hoạt động 
đúng theo cam kết để giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của người 
dân quanh khu vực mỏ; báo cáo, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm 
vụ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát môi trường khu vực; quản lý hoạt 
động nổ mìn khai thác mỏ để có cảnh báo sớm tới các chủ thể có liên quan; xử 
lý nghiêm các vi phạm nếu có. 

3. UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng thực hiện tốt công tác 
quản lý địa bàn; chủ động giám sát các cơ sở khai thác khoáng sản tuân thủ các 
quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; báo 
cáo, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để 
các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Xây dựng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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