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Tràng Djnh, ngày 15 tháng 06 nám 2020 
V/v. Stc dyng cat nghin càa Cty Gia 

Lóc vào các dtc an DTXD trên dja bàn 
Lgng Soii. 

KInh gui: - Uy ban nhân dan tInh Ltng SoWn 
-SoKêhoachvàDâuttr 
- S& Tài chInh 
- SrXây dirng 
- S& Giao thông vn tãi 
- Các Ban quãn l dir an DTXD tinh Ltng so'n 

Cong ty C6 phn Gia Lc có trii si chinh tai  mô cat Hung San, thôn Bàn 
Chu, xã Hung San, huyn Tràng Djnh, tinh Lang San, dang hoat dng theo giây 
chüng nhn däng k kinh doanh có ma so doanh nghip 4900284351 do Sâ Ké 
Hotchvà Dâu tir tinh Lrng San cap , däng k lan dâu ngày 23/9/2008; Däng k 
thay dôi lan thu 5 ngày 03/01/20 18; Ngành nghê kinh doanh : Khai thác cat, sôi. 

Cong ty c6 pMn Gia Lc dirçic UBND tinh cp giAy phép khai thác khoáng 
san so 35/GP-UBND ngày 23/5/20 11 cho phép khai thác khoáng san di,r an khai 
thác cat sOi lam 4t 1iu xây dirng, xã Hing San, huyn Tràng Djnh, tinh Lang San; 
Giây chüng nhn dâu tu so 14121 00243/CN-UBND ngày 26/4/201 1 cüa UBND 
tinh Lang San ye vic chrng nhn dâu tu khai thác, chê biên cat, sôi lam 4t lieu 
xây drng tai  mO cat sôi Hung San, huyn Tràng Djnh, tinh Lang Son; vi din tIch 
khai thác là 45,32 ha, cong suât khai thác 200.000m3/näm, thai han  30 näm.( den 
tháng5/2041). 

Tü näm 2014 den nay Cong ty rat coi tr9ng vic dâu tu, thay dOi nâng cap 
các h thông day truyên, may moe nhäm tang cong suât dê có the dat  dixçic san 
krçmg khai thác cap phép . Den cuOi näm 2019 san hrçmg cat nghiên cUa Cong ty dâ 
dt dixçc 17.000 m3/tháng tue 200.000 m3  / näm dáp img rat tot nguôn cat cho các 
cong trInh xây dmg ca bàn trên dja bàn tinh Lang San. Trên th truO'ng Lang san 
cat nghiên cüa Cong ty Gia lc cüng dã cung cap cho mt so dr an tr näm 2015 
den nay, nhung chua dixçc uu tiên disa vào cong trmnh vi cat song van duçic ton tai 
song hành du?c chi djnh su dirng cho mt so d an nên san hrng tiêu thii cat cüa 
Cong ty trên thj trung mfii chi dat  duçc 20% den 30% cUa cOng suât khai thác. 
Cat nghiên, cat dtrçic khai thác san xuat tü nguOn cat cui kêt trên dôi tai  mO cat 
Hung San là nguôn cat chat krng, 6n djnh, thuc loai 4t lieu dirqc ChInh phü uu 
tiên dc bit nhäm loai bô hoàn toàn vic khai thác cat tr lông song gay sat l ânh 
huông nghiêm tr9ng den mOi tnnYng. 
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D gop phn n djnh thj tnràng cat xây drng cUng nhu gop phn han  ch ti 
da vic sir diing cat khai thác tü lông song vào các cong trInh xây dimg trên dja bàn 
tinh, Cong ty CP Gia 1c kInh dê nghj UBND tinh, Si Xây dirng, Sâ Giao thông 
4n tái , Các Ban quân 1i dij an DTXD tinh Lang son xem xét, nghiên cü'u cho 
phép sr diing cat nghiên cüa Cong ty Gia Lc vào các dij an DTXD Co bàn trên dja 
bàn tinh Lang Scm. 

Cong ty c phAn Gia Lc rt mong duçic sir quan tam, tao  diu kin thi4n lçxi 
cüa UBND tinh, Sâ Xây dirng, S& Giao thông 4n tái, Các Ban quán 1 dr an 
DTXD tinh Lang Son. 

Xin trân tr9ng cam on.!. 
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