
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /STNMT-NKS 

V/v báo cáo hoạt động khai thác 

 mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 2, xã Nhật Tiến, 

huyện Hữu Lũng 

 
       Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV kinh doanh vật liệu xây dựng Thành Đạt 

 (Địa chỉ: Số 01, thôn Tân Minh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng). 

 

Ngày 25/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 

909/STNMT-NKS đôn đốc Công ty TNHH một thành viên kinh doanh vật liệu 

xây dựng Thành Đạt thực hiện nghĩa vụ có liên quan quy định tại Giấy phép 

khai thác mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 2, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng (Giấy phép 

khai thác khoáng sản số 20/GP-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh). 

Tuy nhiên, đến nay đã quá 12 tháng kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực 

(khoản 1 Điều 58 Luật Khoáng sản năm 2010), Công ty TNHH một thành viên 

kinh doanh vật liệu xây dựng Thành Đạt chưa có thông tin báo cáo kết quả thực 

hiện theo nội dung Công văn số 909/STNMT-NKS ngày 25/5/2021; Sở Tài 

nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện 

những nội dung đã nêu tại Công văn số 909/STNMT-NKS ngày 25/5/2021; thời 

gian hoàn thành trước ngày 05/8/2022. Quá thời hạn nêu trên, Công ty không 

thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị xử lý theo quy định của 

pháp luật về khoáng sản (Gửi kèm theo Công văn số 909/STNMT-NKS ngày 

25/5/2021 nêu trên). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty TNHH một thành 

viên kinh doanh vật liệu xây dựng Thành Đạt biết, khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Quản lý đất đai;  

- Chi cục bảo vệ môi trường; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, NKS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Trực 
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