
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 đôn đốc khắc phục tồn tại, vi 

phạm trong việc chấp hành quy điṇh 

của pháp luật về khoáng sản, môi 

trường của các tổ chức, cá nhân khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

 

 

                          Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện nội dung Công văn số 3695/ĐCKS-KSMB ngày 31/12/2020 

của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

xem xét, phối hợp chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường 

trong khai thác khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng 

Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ các quy điṇh của 

pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan, nhất 

là việc thực hiện Chỉ thi ̣số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động 

thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Công văn số 

1399/UBND-KT ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Chỉ 

thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan: 

- Xử lý các tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành quy điṇh của pháp luật 

về khoáng sản, môi trường,... của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đa ̃

được Đoàn kiểm tra phát hiện và ghi nhận trong các Biên bản kiểm tra (Biên bản 

đã được Đoàn Kiểm tra giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường).  

- Đôn đốc các tổ chức, cá nhân được kiểm tra khắc phục tồn tại, vi phạm 

trong hoạt động khai thác khoáng sản đa ̃ được nêu cụ thể trong các văn bản 

thông báo sau kiểm tra (chi tiết tại các Thông báo gửi kèm theo văn bản này); 

đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản hoàn 
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thiện thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường 

theo quy định. 

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

cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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