
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:           /UBND-TNMT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Cao Lộc, ngày       tháng 7 năm 2021 
V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo về  

tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

   

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1334/STNMT-NKS ngày 21/7/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về viêc̣ góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo về tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây xin 

goị tắt là dư ̣thảo văn bản chỉ đaọ của UBND tỉnh), UBND huyện Cao Lộc tham 

gia góp ý như sau: 

1. Đề nghi  ̣bổ sung vào muc̣ 1 dư ̣thảo văn bản chỉ đaọ của UBND tỉnh với 

nôị dung: Tham mưu cho UBND tỉnh sớm ban hành quy điṇh về quản lý khai thác 

khoáng sản (đất san lấp) làm vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường trong trường hơp̣ ha ̣

đô ̣cao, cải taọ măṭ bằng trên điạ bàn tỉnh. 

2. Đề nghi  ̣bổ sung vào muc̣ 6 dư ̣thảo văn bản chỉ đaọ của UBND tỉnh với 

nôị dung: Tiến hành xử lý dứt điểm đối với tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn 

giao thông đường bô ̣và việc đấu nối không đúng quy định vào tuyến Quốc lộ 1A 

nhằm muc̣ đích tập kết bến bãi, kinh doanh vâṭ liêụ xây dưṇg. 

Các nôị dung còn laị, UBND huyêṇ nhất trí với nội dung dư ̣thảo văn bản 

chỉ đaọ của UBND tỉnh. 

UBND huyện Cao Lộc kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, 

tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 Hoàng Mạnh Cường  
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