UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2775 /VP-KT

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v kiểm tra, rà soát lại hồ sơ cấp
phép khai thác khoáng sản và bảo
vệ môi trường tại dự án khai thác
mỏ cát, sỏi Bản Bằng, xã Tú Đoạn,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Lộc Bình;
- Công ty TNHH Thương mại Hoàn Hùng.
Xem xét Báo cáo số 2233/BC-CAT-PC05 ngày 17/6/2022 của Công an
tỉnh về kết quả nắm tình hình Dự án khai thác mỏ cát, sỏi Bản Bằng, xã Tú Đoạn,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ
đạo như sau:
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các
cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản,
trình tự cấp phép, vị trí khai thác được cấp phép và đánh giá lại sự tác động đến
môi trường của dự án khai thác mỏ cát, sỏi Bản Bằng, xã Tú Đoạn, huyện Lộc
Bình; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2022.
2. UBND huyện Lộc Bình chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Tú Đoạn
kiểm tra, củng cố hồ sơ, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH
Thương mại Hoàn Hùng do đã có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số
91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đất đai để xử lý bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; hoàn
thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2022.
3. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hoàn Hùng tạm dừng hoạt động
khai thác mỏ cát, sỏi tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến khi có
văn bản cho phép của UBND tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
liên quan, chính quyền cơ sở trong việc rà soát lại dự án và giải quyết các kiến
nghị, thắc mắc, bảo đảm sự đồng thuận của Nhân dân trong khu vực dự án.
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;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, CT, NN&PTNT;
- Công an tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,
Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT (NNT).
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