
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 chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục 

vụ hoạt động tiếp xúc cử tri tại 

huyện Bắc Sơn 

 Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2020 

                                                      

                 Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Tài nguyên và 

Môi trường. 

- UBND huyện Bắc Sơn; 
 

Để phục vụ công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp 

giữa năm 2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản, cấp giấy chứng nhận và việc đầu tư dự án đầu tư 

khai thác và chế biến quặng bauxit vùng mỏ tại các xã  huyện Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Bắc Hà để phục vụ hoạt 

động tiếp xúc cử tri và kiểm tra thực tế tại khu vực triển khai dự án; hoàn thành, 

báo cáo UBND tỉnh chậm nhất 10 giờ ngày 03/6/2020. 

2. UBND huyện Bắc Sơn tổng hợp các nội dung, kết quả xử lý kiến nghị, 

phản ánh của cử tri liên quan đến dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng 

bauxit vùng mỏ tại các xã huyện Bắc Sơn của Công ty Cổ phần khai thác 

khoáng sản Bắc Hà để phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri và kiểm tra thực tế tại 

khu vực triển khai dự án. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch để các cơ quan liên quan biết thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KT, TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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