
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTN 
V/v khai thác khoáng sản tại mỏ 

cát, sỏi Minh Hòa 3 và công trình 

cầu Phao tại xã Hòa Thắng, huyện 

Hữu Lũng 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2019 

 

                          Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao Thông vận tải, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Hữu Lũng. 

 

 Xem xét Báo cáo số 641/BC-SKHĐT ngày 05/12/2019 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư báo cáo các nội dung liên quan và việc lấy ý kiến của Nhân dân đối 

với Dự án khai thác cát, sỏi tại mỏ cát, sỏi Minh Hòa 3, xã Hoà Thắng và xã 

Minh Hoà, huyện Hữu Lũng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, 

sỏi Minh Hòa 3, xã Hòa Thắng và xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng hiện nay chưa 

thưc̣ hiêṇ đươc̣ do Nhân dân tại xã Minh Hòa và xã Hòa Thắng chưa đồng thuận 

cho Công ty TNHH An Tâm Thủy thực hiện. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Công ty TNHH An Tâm 

Thủy tạm dừng thực hiện dự án để tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương 

tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của Nhân dân về chủ 

trương thực hiện dự án. Công ty TNHH An Tâm Thủy chỉ được phép triển khai 

thực hiện dự án sau khi tạo được sự đồng thuận của Nhân dân trong khu vực và 

được UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản.  

Trường hợp qua tuyên truyền, vận động vẫn không đạt được sự đồng tình 

ủng hộ của Nhân dân, đề nghị Công ty TNHH An Tâm Thủy chủ động thực hiện 

thủ tục chấm dứt hoạt động dự án. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự 

án ở địa điểm khác phù hợp với quy hoạch, có sự đồng thuận của người dân để 

đảm bảo tính khả thi nếu Công ty vẫn có nhu cầu đầu tư. 

- UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã 

Minh Hòa, xã Hòa Thắng tăng cường phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty 

TNHH An Tâm Thủy đối thoại, vận động Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, 

thống nhất chủ trương triển khai thực hiện dự án. 

- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ 

có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện cho Công ty TNHH An Tâm Thủy 

trong việc tìm kiếm, xác định vị trí, địa điểm khai thác cát, sỏi phù hợp với quy 

hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
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thường và phù hơp̣ các điều kiêṇ cần thiết khác để Công ty nghiên cứu , đề xuất 

thực hiện dự án theo quy định (nếu Công ty có nhu cầu). 

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hữu 

Lũng, các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của công 

trình Cầu phao tại xã Hòa Thắng đối với người và phương tiện giao thông theo 

quy định của pháp luật; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét trong tháng 

01/2020. 

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;  

- Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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