
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số:  2626 /VP-KTN 

V/v cải tạo, phục hồi môi trường 
tại đồi Rọ Phải, xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày   11  tháng 7 năm 2018 

 
Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Công ty TNHH Hà Sơn;  
- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông. 

 

Xem xét Công văn số 714/STNMT-NKS ngày 28/6/2018 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển 
Cửa Đông, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Tại Thông báo số 473/TB-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh đã có 
nội dung yêu cầu Công ty TNHH Hà Sơn dừng mọi hoạt động khai thác, san lấp 
đất đá, khẩn trương cải tạo, phục hồi môi trường tại đồi Rọ Phải, xã Mai Pha, thành 
phố Lạng Sơn và giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện. Tuy 
nhiên đến nay các công việc trên chưa được thực hiện. 

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH Hà Sơn và Công ty cổ phần Tư vấn 
đầu tư phát triển Cửa Đông lập hồ sơ cải tạo, phục hồi môi trường, trình cấp có 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định, trong đó việc cải tạo, phục hồi 
môi trường đối với khu vực trên phải thực hiện xong trong năm 2018; báo cáo Chủ 
tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, hướng dẫn nêu trên trong tháng 7/2018. 

b) Giám sát, kiểm tra, xác nhận việc tổ chức thực hiện việc cải tạo, phục hồi 
môi trường tại khu vực nêu trên theo quy định. 

3. Yêu cầu Công ty TNHH Hà Sơn và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát 
triển Cửa Đông tổ chức thực hiện ngay theo phương án được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt và hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường trong năm 2018. 

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: XD, GTVT, TC; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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