
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KTN 
V/v uỷ quyền phê duyệt tiền cấp 

quyền khai thác đất san lấp 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2019 

 

                                 Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Báo cáo số 662/BC-STNMT ngày 09/12/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc thực hiện uỷ quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất 

san lấp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chưa thực 

hiện việc ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp cho UBND 

cấp huyện. Sau khi có quy định về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính 

cấp phép khai thác (thu hồi) khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường  

trong các trường hợp hạ độ cao, cải tạo mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường 

chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành 

văn bản quy định về thẩm quyền quyết định việc cho phép san gạt, cải tạo mặt 

bằng, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp quy mô nhỏ, hộ gia đình 

trên địa bàn tỉnh. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường biết, 

thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: TP, XD; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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