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Lạng Sơn, ngày  28 tháng 5  năm 2018 
 

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo 
Quy chế phối hợp trong quản lý, 
bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 
tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh 

Bắc Kạn với tỉnh Lạng Sơn. 

 
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Nghiên cứu Công văn số 2572/UBND-CN ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh 
Bắc Kạn về việc góp ý dự thảo và ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bắc Kạn với tỉnh 
Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Phối hợp với UBND các huyện: Tràng Định, Bình Gia và các cơ quan 
liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quy chế phối hợp 
trong quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa 
tỉnh Bắc Kạn với tỉnh Lạng Sơn theo quy định;  

2. Làm cơ quan đầu mối, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Bắc Kạn hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ khoáng sản 
chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bắc Kạn với tỉnh Lạng Sơn; 
báo cáo UBND tỉnh xem xét trước khi Lãnh đạo 2 tỉnh ký Quy chế phối hợp. 

(Công văn số 2572/UBND-CN ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn gửi 
qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ 
quan có liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC, CT; 
- Thanh tra tỉnh, Cục Thuế; 
- UBND các huyện: Tràng Định, Bình Gia ; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KTN, KTTH,TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NVH). 
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