
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHI LĂNG 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 949 /UBND-TNMT 
 

V/v tiếp tục tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về khoáng sản 

trên địa bàn huyện. 

Chi Lăng, ngày  24  tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Công an huyện; Thanh tra huyện; 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện; Phòng Tư pháp huyện; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện; Chi cục Thuế khu vực I; Đội 

Quản lý thị trường số 4. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 2208/VP-KT ngày 23/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động khoáng sản. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Công an 

huyện; Thanh tra huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện; Phòng Tư pháp huyện; Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện; Chi cục Thuế khu vực I; Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục thực 

hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, 

chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Công văn số 3152/VPCP-CN ngày 21/5/2022 của Văn phòng Chính phủ;  

Công văn số 1053/UBND-KT ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 

1383/UBND-TNMT ngày 04/8/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

                                                                                    

CHỦ TỊCH 
  
 

 

 
 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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