
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:       /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 4 năm 2021 

V/v chấp thuận vị trí bãi đổ thải phục 

vụ thi công dự án Mở rộng khu tái 

định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn 

Đồng Đăng, huyện Cao Lộc 

 

 

Kính gửi: UBND huyện Cao Lộc 

 

Xem xét Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 19/3/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc đề xuất vị trí bãi đổ đất, đá thải theo nội dung Thông báo số 

105/TB-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Báo cáo số 

239/BC-UBND ngày 15/4/2021 tóm tắt hiện trạng vị trí bãi đổ đất, đá thải theo 

nội dung Công văn số 1340/VP-KT ngày 12/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận vị trí bãi đổ thải phục vụ thi công dự án Mở rộng khu Tái 

định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tại khu đất thuộc 

Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong quản lý tại xã Hồng Phong, huyện Cao 

Lộc theo như đề xuất của UBND huyện Cao Lộc tại các văn bản trên. 

2. Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các đơn vị 

thi công dự án Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ trong việc vận chuyển 

đổ đất thải đúng vị trí bãi đổ thải, đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ô 

nhiễm môi trường và các quy định khác có liên quan. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Cao Lộc và các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, XD; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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