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V/v khai thác cát, sỏi phục vụ xây 
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TNHH MTV Xây dựng và Thương 
mại Quang Thành 

Lạng Sơn, ngày  25  tháng 7 năm 2019 

 

 

               Kính gửi:   
- Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Quang Thành. 

 

Xem xét Công văn số 1028/STNMT-NKS ngày 16/7/2019 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về khai thác cát, sỏi phục vụ công trình xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Cho phép Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Quang 
Thành rút hồ sơ xin phép khai thác cát, sỏi phục vụ công trình xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình để nghiên cứu, lập hồ sơ xin cấp Giấy 
phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình theo quy 
định của Luật Khoáng sản.  

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH MTV 
Xây dựng và Thương mại Quang Thành lập hồ sơ cấp phép hoạt động khai thác 
khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố 
hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản phục vụ công 
trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thực hiện việc xin cấp phép hoạt 
động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản và 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 đã được phê duyệt tại Quyết định số 
37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. 

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;  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Công an tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  
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