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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch khai thác khoáng sản 

 làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021 

 

Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 

744/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) 

thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021. 

Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành 

phố, các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các nội dung 

tại Quyết định số 744/QĐ-UBND theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Toàn văn Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh đã đăng 

tải trên website của Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục 

“TIN CHUYÊN NGÀNH”. 

Lưu ý: căn cứ Công văn số 1962/VP-TH ngày 29/3/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh về Kế hoạch khai thác 

khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021; Kế hoạch 

khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 

– 2025; căn cứ điểm e khoản 11 Mục V Kế hoạch khai thác khoáng sản làm VLXD thông 

thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-

UBND, quy định như sau: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cấp phép 

và sau cấp phép khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót và 

xử lý nghiêm tiêu cực vi, phạm trong công tác này. Nếu để xảy ra sai phạm thuộc địa 

bàn quản lý thì người đứng đầu UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh”.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khai thác văn bản tại địa chỉ đã thông 

báo để thực hiện đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                                                                                           
- UBND tỉnh (b/c); 

- PGĐ phụ trách SXD (b/c); 

- Các sở, ban, ngành tại Mục V KH; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng KT&HT/QLĐT cấp huyện; 

- Tổ Biên tập TTTĐT SXD; 

- Lưu: VT, QLN&VLXD (Nga). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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