
 

 

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 tổ chức thực hiện đầy đủ nội 

dung Nghị định số 23/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

 
Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2077/BTNMT-TNN ngày 05/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP 

ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ 

lòng, bờ bãi sông, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

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

quan căn cứ quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP và nội dung chỉ đạo của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn trên chủ động nghiên cứu, áp dụng 

trong quá trình tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc cấp phép thăm dò, khai thác, 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác 

khoáng sản. 

Tổ chức điều tra, đánh giá diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, 

bãi sông trên các sông trên địa bàn tỉnh; tổ chức khoanh định khu vực cấm hoặc 

tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; khi xây 

dựng quy hoạch tỉnh phải có nội dung về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng 

cát, sỏi lòng sông theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP. 

2. UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá 

nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản trên địa bàn phụ trách. 

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, ban, ngành; 

- 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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