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GIẤY MỜI: 

 
 

 Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc nhận được Công văn số 37/CV-CTTS ngày 

18/9/2020 về việc cung cấp hồ sơ xin điều chỉnh để tính lại tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản để san lấp mặt bằng Trụ sở Công an tỉnh (giai đoạn 1) tại thôn 

Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

 Để có cơ sở điều chỉnh lại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 

của UBND huyện Cao Lộc về việc đăng ký san lấp, cải tạo mặt bằng khu vực tại 

thôn Nà Soong và thôn Nà Háo, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn theo 

đề nghị của Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn, UBND huyện mời các thành 

phần sau: 

I. Thành phần: 

1. Cấp tỉnh: 

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện Công an tỉnh; 

- Đại diện Cục Thuế tỉnh. 

2. Cấp huyện: 

- Đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế huyện; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị huyện. 

3. Cấp xã: 

- Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính xã Yên Trạch. 

4. Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

5. Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn. 

II. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: 14 giờ, ngày 09/10/2020. 

 - Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. 

III. Nội dung: 

- Xem xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh để tính lại tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản để san lấp mặt bằng Trụ sở Công an tỉnh (giai đoạn 1) của Công ty cổ 

phần xây dựng Thành Sơn. Đối chiếu với các quy định hiện hành và các văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường… 



- Kiểm tra thực địa, xác định phạm vi, khối lượng đã khai thác và phạm vi, 

khối lượng đề nghị khai thác tiếp theo. 

IV. Công tác chuẩn bị: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến hồ 

sơ xin điều chỉnh để tính lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để san lấp mặt 

bằng Trụ sở Công an tỉnh (giai đoạn 1).  

- Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn chuẩn bị Bản vẽ thi công đào, đắp; 

thực hiện cắm mốc tại thực địa đối với khu vực đề nghị điều chỉnh để các thành 

phần tham gia kiểm tra. 

- Giao UBND xã Yên Trạch bố trí phòng họp, báo cáo kết quả giám sát việc 

thực hiện việc san lấp, cải tạo mặt bằng. 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần có mặt đúng thời gian và 

địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

           Hoàng Mạnh Cường 
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