UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3097 /VP-KTN

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v kết quả kiểm tra hoạt động khai
thác, chế biến cát, sỏi tại xã Song
Giáp, huyện Cao Lộc

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Cao Lộc;
- Công ty Cổ phần Thành Đô.
Xét Báo cáo số 384/BC-STNMT ngày 15/7/2019 của Sở Tài nguyên và
Môi trường về kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến cát, sỏi tại xã Song Giáp,
huyện Cao Lộc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến
như sau:
1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cao Lộc rút kinh
nghiệm trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin để xây dựng báo cáo đảm bảo
chính xác, đúng diễn biến và bản chất vụ việc để nâng cao hiệu quả, tiến độ giải
quyết công việc.
2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Thành Đô khẩn trương chấm dứt hợp đồng
thuê đất với các hộ gia đình, cá nhân; thực hiện di rời máy móc, thiết bị chế biến
cát, sỏi và thực hiện việc cải tạo, hoàn trả mặt bằng cho các hộ gia đình cho thuê
đất tại thôn Khuổi Mạ, xã Song Giáp, huyện Cao Lộc; thực hiện việc đóng cửa
mỏ, phục hồi môi trường và đất đai tại thôn Nà Tậu, xã Song Giáp theo hướng
dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 859/STNMT-NKS ngày
21/6/2019 và theo quy định của pháp luật về khoáng sản; hoàn thành, báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 10/8/2019.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, hướng
dẫn Công ty cổ phần Thành Đô thực hiện việc cải tạo phục hồi môi trường theo
quy định; kịp thời xử lý vi phạm trong trường hợp Công ty không chấp hành.
3. Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc
- Chỉ đạo UBND xã Song Giáp kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm trong
công tác quản lý đất đai, để các hộ gia đình san gạt mặt bằng, sử dụng đất không
đúng mục đích; xử lý lý vi phạm hành chính đối với hộ ông Lương Văn Cờ,
Lương Văn Đài theo quy định.
- Chỉ đạo phòng chuyên môn, Công an huyện phối hợp với UBND cấp xã
xã tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn. Thường xuyên
theo dõi, giám sát các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện
nói chung và tại thôn Khuổi Mạ, xã Song Giáp nói riêng để kịp thời xử lý các
hành vi vi phạm.
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng trong diện

tích đất được giao, được thuê đã chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp
sang đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1188/QĐUBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc san, gạt, đào,
đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
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: XD, CT;
- Công an tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (NNT).
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