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Số:  4994  /VP-KTN 
V/v kết quả khắc phục tồn tại trong 
hoạt động dự án khai thác cát, sỏi 

Tân Lang, huyện Văn Lãng 

 Lạng Sơn, ngày 04 tháng 12  năm 2019 

                                                   
                                  Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Văn Lãng. 

 

Xem xét Báo cáo số 635/BC-STNMT ngày 27/11/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về kết quả kiểm tra việc khắc phục những tồn tại trong quá trình 
khai thác, chế biến cát, sỏi tại mỏ Tân Lang, huyện Văn Lãng, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, 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 yêu cầu Công 
ty cổ phần Liên doanh công nghệ gạch không nung Lạng Sơn tạm dừng mọi hoạt 
động khai thác cát, sỏi tại mỏ Tân Lang, huyện Văn Lãng để hoàn thành thủ tục 
phê duyệt thiết kế mỏ; lập hồ sơ xin thuê đất trong hoạt động khoáng sản; cắm mốc 
các điểm khép góc khu vực được phép khai thác. Khẩn trương khắc phục sự cố sạt 
lở tại 02 điểm về phía hạ lưu của Trạm bơm thôn Thanh Hảo. Thời gian hoàn thành 
trước ngày 31/12/2019.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty biết chủ trương giải 
quyết của UBND tỉnh. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công ty thực hiện 
đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường trong quá trình 
khai thác, cát, sỏi tại mỏ Tân Lang, huyện Văn Lãng. Chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả khắc phục các tồn tại của dự án để tham 
mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. Thông báo cho Công ty rõ hoạt động khai 
thác cát, sỏi tại mỏ Tân Lang chỉ được phép tiến hành sau khi khắc phục xong các 
tồn tại và phải được UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản. 

2. Yêu cầu UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ tính 
chất, mức độ vi phạm của Công ty, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện 
hành để xử lý nghiêm theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
4359/VP-KTN ngày 23/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: XD, CT, KH&ĐT; 
- Công an tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTN, KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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