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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Báo Dân trí có đăng kỳ 2 phóng sự điều tra 

"Doanh nghiệp tự ý "chặt đôi" dòng sông: Cú "giỡn mặt" pháp luật ở xứ Lạng" 

phản ánh Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Sơn Thủy, có trụ sở 

chính tại số 7 ngách 219, ngõ 264 đường Ngọc Thụy, tổ 13, phường Ngọc Thụy, 

Long Biên, Hà Nội ngang nhiên đổ đất làm một con đường cắt đôi sông Trung 

để xe trọng tải lớn của doanh nghiệp này chở cát sỏi lưu thông khiến dư luận tại 

xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng dậy sóng. 

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản 

và tài nguyên nước đối với dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Khai 

thác và chế biến khoáng sản Sơn Thủy tại xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng và gửi 

về Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 8 năm 2020 để 

tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa (để b/c); 

- Lưu: TTr, HS (P2). 
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 Vũ Văn Long 
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