
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 
V/v tiếp tục dừng hoạt động khai thác 

cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại mỏ cát, sỏi Tân Lang, xã 

Tân Lang, huyện Văn Lãng để chủ đầu 

tư thực hiện khắc phục các vi phạm 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

 

        Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty Cổ phần Liên doanh công nghệ gạch 

không nung Lạng Sơn. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 398/BC-STNMT ngày 18/8/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kết quả kiểm tra việc khắc phục những tồn tại trong hoạt động 

khai thác cát, sỏi tại mỏ Tân Lang, huyện Văn Lãng và Báo cáo số 86/BC-VP 

ngày 12/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về kiểm tra việc khắc phục vi phạm 

và điều kiện cho phép chủ đầu tư hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi 

Tân Lang, huyện Văn Lãng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

1. Trước mắt, UBND tỉnh chưa cho phép Công ty cổ phần gạch không 

nung Lạng Sơn được tiếp tục khai thác cát, sỏi (Khu I) tại mỏ Tân Lang, huyện 

Văn Lãng như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 398/BC-

STNMT ngày 18/8/2019. Lý do: Công ty chưa chấp hành đầy đủ quy định của 

pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản; chưa 

hoàn thành đầy đủ nội dung khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng. 

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần liên doanh gạch không nung Lạng Sơn 

nghiêm túc, khẩn trương tập trung thực hiện đồng thời các nội dung sau: 

- Tổ chức khảo sát, lập báo cáo thiết kế kỹ thuật xây dựng kè mềm chống 

sạt lở bờ phải sông Kỳ Cùng (như kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) tại khu vực bị xói lở được xác định theo Báo cáo số 525/BC-STNMT 

ngày 11/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường để bảo đảm ổn định bờ sông 

và bảo đảm an toàn công trình Trạm bơm Thanh Hảo; trình Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thẩm định trong tháng 10/2020. Trên cơ sở kết quả thẩm 

định, Chủ đầu tư phê duyệt và tổ chức thi công xây dựng, hoàn thành trong 

tháng 12/2020. 
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Trước khi bắt đầu thi công công trình, Công ty phải thông báo cho UBND 

huyện Văn Lãng, UBND xã Bắc Hùng, Giám đốc Xí nghiệp thủy nông huyện 

Văn Lãng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi 

trường biết để tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định. 

- Lập hồ sơ xin điều chỉnh tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản mỏ trong 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế triển 

khai dự án. Trong trường hợp Chủ đầu tư không đủ khả năng thực hiện quy mô 

đầu tư dự án như đã được phê duyệt thì cần phải thực hiện thủ tục xin được điều 

chỉnh quy mô dự án để dược các cơ quan chức năng xem xét, thẩm định theo 

quy định của pháp luật. 

- Nộp tiền ký Quỹ bảo vệ môi trường theo đúng quy định. 

- Rà soát, phê duyệt bổ sung thiết kế thi công các hạng mục công trình 

xây dựng cơ bản của dự án theo đúng quy định của Luật Xây dựng và nội dung 

thẩm định của Sở Xây dựng. 

3. Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  hướng dẫn Công ty lập hồ sơ 

thiết kế xây dựng kè mềm chống sạt lở bờ phải sông Kỳ Cùng; tổ chức thẩm 

định theo đúng quy định. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Văn 

Lạng kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công trình theo đúng quy định; báo cáo 

UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

- UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Bắc Hùng thực hiện kiểm tra, giám 

sát, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện thi công đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu chất 

lượng công trình theo thiết kế. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các trình tự, thủ 

tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định. 

4. Sau khi công trình khắc phục sạt lở bờ phải sông Kỳ Cùng được hoàn 

thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu đã đề ra, đồng thời các thủ 

tục điều chỉnh chủ trương đầu tư nói trên được thực hiện theo đúng quy định, 

UBND tỉnh sẽ xem xét việc cho phép Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện đầu tư 

dự án hoặc cho phép khai thác mỏ cát, sỏi Tân Lang theo quy định của pháp 

luật. 

5. Yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, 

UBND huyện Văn Lãng nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước đối với các dự án khai thác cát, sỏi lòng sông theo đúng 

quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi 

trường, tuân thủ các quy định của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 
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của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi 

sông. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, KH&CN, NN&PTNT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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