
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

V/v đầu tư xây dựng ngầm Thác Chẽ,  

xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng  
 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Sơn Thủy. 

 

Xem xét Báo cáo số 318/BC-CT ngày 31/8/2020 của Công ty TNHH Khai thác 

và Chế biến khoáng sản Sơn Thủy về kết quả thực hiện tháo dỡ ngầm tạm Thác Chẽ, 

xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau:  

1. UBND huyện Hữu Lũng chủ động kiểm tra, xem xét kết quả thực hiện tháo 

dỡ ngầm tạm Thác Chẽ, xã Nhật Tiến theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

1722/QĐ-XPVPHC ngày 07/5/2020 và đề nghị của Công ty TNHH Khai thác và Chế 

biến khoáng sản Sơn Thủy tại văn bản trên. 

2. Trường hợp Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Sơn Thủy 

tiếp tục có nhu cầu xây dựng ngầm tràn phục vụ sản xuất kinh doanh và đi lại của 

nhân dân thì phải thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng theo sự hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn, cũng như các bước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 

số 443/TB-UBND ngày 21/8/2020. Chấm dứt không thực hiện việc xây dựng ngầm 

tạm theo Công văn số 565/UBND-KT ngày 31/5/2020 của UBND tỉnh. 

3. Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Hữu Lũng có trách nhiệm hướng dẫn 

doanh nghiệp thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan; chủ động thực hiện các công 

việc thuộc trách nhiệm của đơn vị theo chỉ đạo tại Thông báo số 443/TB-UBND ngày 

21/8/2020 của UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN&MT; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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