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V/v san lấp đất thực hiện dự án Chợ 
nông sản và khu dân cư tập trung thị 

trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng 

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

 

 

                          Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Chi Lăng. 

 

Xét Công văn số 1188/STNMT-NKS ngày 28/9/2018 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc khai thác đất để san lấp mặt bằng dự án chợ nông sản và 
khu dân cư thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (giai đoạn 2), đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc không 
cho phép UBND huyện Chi Lăng khai thác đất tại các thửa đất số 57, số 316, số 
90, số 113, số 133, số 160 và số 171, tờ bản đồ địa chính thị trấn Chi Lăng số 39 
để san lấp mặt bằng thực hiện dự án chợ nông sản và khu dân cư thị trấn Chi 
Lăng, huyện Chi Lăng (Giai đoạn 2). 

2. Giao UBND huyện Chi Lăng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường rà soát, lựa chọn mỏ đất san lấp trên địa bàn huyện phù hợp với Quy 
hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016; đồng thời 
hướng dẫn đơn vị thi công lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác theo 
quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và 
UBND huyện Chi Lăng thực hiện./. 
  

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