
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:  3595  /VP-KTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

Lạng Sơn, ngày  30  tháng 8 năm 2019 

 V/v kiểm tra việc chấp hành các  
quy định về khai thác khoáng sản  
    của Công ty cổ phần khai thác  
             khoáng sản Bắc Hà	
 

Kính gửi: UBND huyện Bắc Sơn. 
 
 

Xem xét Báo cáo số 147/BC-SCT ngày 27/8/2019 của Sở Công Thương 
về việc đề xuất xuất khẩu quặng bauxit của Công ty cổ phần khai thác khoáng 
sản Bắc Hà, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
chỉ đạo như sau:  

Giao UBND huyện Bắc Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 
chức kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
khoáng sản, môi trường, đất đai trong quá trình thực hiện khai thác tại các điểm 
mỏ: Lân Bát, xã Vũ Sơn; mỏ Pa Éng, xã Đồng Ý và mỏ Nà Nâm, xã Tân Lập 
của Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Bắc Hà (trong đó làm rõ việc giải 
phóng mặt bằng khu vực mỏ, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thực trạng hoạt 
động khai thác, các phản ánh của nhân dân đối với hoạt động khai thác,…); báo 
cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 11/9/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Bắc Sơn và các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: CT, TN&MT; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;  
- CA tỉnh, Cục HQ, BCH BĐBP;  
- C, PVP UBND tỉnh,   
  các phòng: TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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