
 

 

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 chưa phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản dự án sản xuất 

rau an toàn, rau hữu cơ tại thôn Văn 

Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Tờ trình số 167/TTr-STNMT ngày 01/6/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp trong khu 

vực dự án đầu tư xây dựng công trình dự án sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ 

(đặc sản rau bò khai) tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, đồng 

chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Trước mắt UBND tỉnh chưa xem xét, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác 

đất san lấp trong khu vực dự án Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau bò 

khai) tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng như đề xuất của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 167/TTr-STNMT ngày 01/6/2021 do đang 

thực hiện quy trình xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư lệnh Quân khu I về địa điểm 

cấp giấy phép khai thác đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy 

định. 

2. Căn cứ ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu I về địa điểm cấp giấy phép 

khai thác nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu UBND tỉnh 

xử lý tiếp các công việc bảo đảm thống nhất, đồng bộ. 

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;  

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng THNC, 

 Trung tâm TH-CB; 

- Công ty TNHH một thành viên Ngọc Quê; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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