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hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu  

Tân Thanh 

 

             
 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
 

 

Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh nhận được đơn khiếu nại của Hòa thượng 
Thích Quảng Truyền, Trụ trì chùa Tân Thanh có nội dung phản ánh việc Công 
ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên nổ mìn phá đá để làm bãi đỗ xe ô tô 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết cấu các công trình xây dựng trong khuôn 
viên chùa Tân Thanh; việc nổ mìn làm đất, đá bắn sang vườn nhà chùa gây nguy 
hiểm. Sau khi xem xét, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, 
phối hợp Sở Công Thương, các cơ quan liên quan kiểm tra tổng thể việc tuân 
thủ quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, việc san 
lấp mặt bằng, hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại Dự án bến xe hàng 
hóa xuất nhập khẩu Tân Thanh do Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo 
Nguyên làm chủ đầu tư theo phản ánh tại đơn trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh 
trước ngày 26/9/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

(Gửi kèm theo đơn của chùa Tân Thanh). 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: CT, XD, TN&MT, KH&ĐT, VH-TT&DL; 
- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, BĐBP tỉnh; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- Trụ trì chùa Tân Thanh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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