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Số: 2984/VP-KTN 

V/v khai thác cát, sỏi của Công ty 
Cổ phần Bê tông Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2018 

 
                                Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 877/STNMT-NKS ngày 27/7/2018 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc khai thác cát, sỏi phục vụ công trình xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện Chi Lăng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn chấm dứt hoạt động khai thác cát, 
sỏi tại bãi bồi lòng sông Thương thuộc thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng; hoàn 
thành việc cải tạo, phục hồi môi trường, khơi thông dòng chảy, di chuyển máy 
móc ra khỏi khu vực bãi bồi lòng sông Thương trước ngày 15/8/2018; thực hiện 
kê khai, nộp đầy đủ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khối lượng 
9.944 m3 cát, sỏi đã khai thác theo quy định. 

2. UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND thị trấn Chi 
Lăng giám sát, đôn đốc Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn thực hiện việc cải 
tạo, phục hồi môi trường, khơi thông dòng chảy, di chuyển máy móc ra khỏi khu 
vực bãi bồi lòng sông Thương xong trước ngày 15/8/2018. Trường hợp quá thời 
hạn cải tạo, phục hồi môi trường Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn không thực 
hiện thì xử lý nghiêm theo quy định.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh điều chỉnh tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 
để đối trừ số tiền cấp quyền khai thác Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn đã 
nộp; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2018. 

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

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Xây dựng; 
- Cục Thuế tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTTH, TH; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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