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Lạng Sơn, ngày  28 tháng 6 năm 2018 
 

V/v thực hiện kết luận của  
Thường trực HĐND tỉnh tại phiên 
giải trình về công tác quản  lý, khai 

thác các mỏ đất trên địa bàn 
 

 

Kính gửi:  
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, 
  Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 340/TB-HĐND ngày 21/6/2018 của Thường trực 
HĐND tỉnh kết luận phiên họp nghe giải trình về công tác quản lý, khai thác các 
mỏ đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2018, đồng chí Lý Vinh Quang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, 
Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm 
vụ chủ động thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo trên. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các quy định về quản lý, cấp phép 
thăm, khai thác các mỏ đất theo thẩm quyền; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành các quy định của pháp luật để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc, nhắc nhở 
các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp 
luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động khai thác.  

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1847/VP-
KTN ngày 24/5/2018 về việc đóng cửa mỏ đối với các điểm mỏ đất khai thác phục 
vụ dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đã hết hạn khai thác. Đôn đốc các 
doanh nghiệp khai thác nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiên quyết không xem xét việc cấp phép khai 
thác đối với các doanh nghiệp có hành vi khai thác, vận chuyển đất không phục vụ 
dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đã bị cơ quan chức năng xử lý và các 
doanh nghiệp còn nợ thuế, phí, lệ phí. 

3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp 
xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 
khoáng sản và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật của tổ chức, cá nhân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai 
thác khoáng sản tại địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm 
quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với các hoạt động khai thác, chế 
biến, mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. 
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UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi 
trường và các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc đối với việc đóng cửa các mỏ 
đất đã hết hạn khai thác và việc nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định, xử lý nghiêm 
theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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