UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 242 /VP-KT

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v bổ sung, làm rõ kết quả thực
hiện nội dung chỉ đạo tại Thông
báo số 543/TB-UBND ngày
17/9/2019 của UBND tỉnh

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Xem xét Báo cáo số 29/BC-STNMT ngày 18/01/2021 của Sở Tài nguyên
và Môi trường về việc xem xét đề xuất vị trí bãi đổ đất thải dự án mở rộng khu tái
định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, đồng chí Lương
Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Tại Thông báo số 543/TB-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh, các
vị trí đổ đất thải của dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn
Đồng Đăng, huyện Cao Lộc được chấp thuận gồm: (1) khu vực thôn Ma Mèo,
Thâm Sứ, Thâm Kéo thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; (2) khu vực thôn Nà
Lầm, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc; (3) khu vực thôn Pá Phiêng, xã Hồng
Phong, huyện Cao Lộc, đồng thời UBND tỉnh yêu cầu chỉ thực hiện đổ thải tại vị
trí thứ ba sau khi đã hoàn thành việc đổ thải, hoàn trả mặt bằng bảo đảm các điều
kiện sử dụng đất theo quy định tại các vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai.
Tuy nhiên tại Báo cáo số 29/BC-STNMT ngày 18/01/2021, Sở Tài nguyên
và Môi trường chưa làm rõ kết quả thực hiện đổ đất thải, hoàn trả mặt bằng tại
03 vị trí đã được UBND tỉnh chấp thuận. Mặt khác, các vị trí đề xuất UBND
tỉnh cho phép thực hiện tại thôn Khơ Đa, thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn
Lãng manh mún, nhỏ lẻ, khối lượng đổ thải khoảng 19.000 m3 là rất nhỏ
(31,7%) so với nhu cầu đổ đất đá thải còn lại của dự án (60.000 m3); vị trí đổ
thải tại khu phi thuế quan cửa khẩu Tân Thanh (vị trí thứ bảy) không phải bồi
thường giải phóng mặt bằng, có nhu cầu sử dụng đất đổ thải để san gạt mặt bằng
nhưng chưa làm rõ vị trí, hiện trạng, khối lượng đổ thải.
2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan kiểm tra, rà soát bổ sung làm rõ nội dung trên, báo cáo đề xuất UBND
tỉnh trong tháng 01/2021.
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;
- Các Sở: XD, GTVT;
- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng;
- C, PVP UBND tỉnh, phòng THNC,
Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (NNT).
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