
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 
 

Số:          /UBND-TNMT 
 

V/v rà soát, đề xuất các mỏ vật 

liệu san lấp và cập nhật, điều 

chỉnh vào Quy hoạch sử dụng 

đất trên địa bàn 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phong Thổ, ngày      tháng 9 năm 2022 

        

Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

          Căn cứ Công văn số 2214/STNMT-KSN ngày 27/9/2022 về việc rà soát, đề 

xuất các mỏ vật liệu san lấp và cập nhật, điều chỉnh vào Quy hoạch sử dụng đất 

trên địa bàn. 

Để đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu san lấp phục vụ cho các công trình xây 

dựng trên địa bàn huyện phù hợp với quy định về hoạt động khoáng sản, UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ 

vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhu cầu đầu tư xây dựng 

công trình trên địa bàn giai đoạn 2021-2030, đề xuất bổ sung các mỏ cung cấp vật 

liệu san lấp (có vị trí, tọa độ, diện tích cụ thể) gửi về Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng trước ngày 30/9/2022 để tổng hợp gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để tham mưu tích hợp trong Quy hoạch tỉnh, 

Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2022, định hướng 

đến năm 2030; đồng thời rà soát các điểm mỏ khoáng sản đã có trong quy hoạch, 

kế hoạch phát triển Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 

2022, định hướng đến năm 2030 và các mỏ vật liệu san lấp đề nghị bổ sung để cập 

nhật, điều chỉnh vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của địa phương 

làm cơ sở cấp phép hoạt động khoáng sản.  

Trường hợp cơ quan, địa phương nào không thực hiện rà soát, đề xuất bổ 

sung các mỏ vật liệu san lấp; không cập nhật, điều chỉnh vào Quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030 của địa phương làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án 

đầu tư hoặc Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng TNMT, KTHT; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Mai Thị Hồng Sim 
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