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TLNG  SO  
V/v: xin chü truoiig ddu tw thám do, khai 

thác mO cat, sO! tgi khu vy'c thôn Bàn 
Ping, x Hung San, huyen  Tràng Djnh, 

tinh Lcing Son. 

KInh gzi: Uy ban nhãn dan tinh Long San; 

I So'  

DEN NgOy 

C;huy  

Hcp tác xã San xut Djch vi Thtrcing mai  Nguyn Gia Co trçi sO' ti thôn 

Quyn Al, xà Hi'ing Scm, huyn Tràng Djnh, tinh Long San. Giy chIrng nhn 

cThng k3 hçp tác xà s 4900832505 do PhOng Tài chmnh K hoach UBND huyn 

Tràng Djnh, tinh Ling Son cp dng k 1.n du ngày 19/03/2018 thay di 1n 

thir 03 ngày 17/09/2020. 

Can cü Lut Khoáng san s: 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 nàm 2010 

và các vn bàn hix&ig dn thi hành, th-ih hmnh thirc th v cong tác quãn 1, khai 

thác khaang san trên dja bàn, nhu cu san xut và phát trin cüa doanh nghip 

hotdng trong 11'nh vi,xc khai thác khoang san; 

Can cü vn ban s: 59/VP-KTN ngày 06 tháng 12 näm 2019 cüa Van 

phOng TJy ban than dan tinh Lang San v vic xem xét d nghi b sung dim 

mO vào quy hoch thäm dO, khai thác khoáng san tinh Lng San; 

Can cü Quyt djnh s: 34/2020/QD-UBND ngày 13 tháng 08 nam 2020 

cüa Uy ban nhán dan tinh Lng San V vic phê duyt diu chinh Quy hoach 

thäm dO, khai thác, sir diing khoáng san lam 4t 1iu xây dirng thông thix?mg tinh 

Lang San den nàm 2020, thm nhin dn nam 2030. 

Hçp tác xä San xut Djch vii Thixang mai  Nguyn Gia CIa trmnh Uy ban 

nhan dan tinh Ling San xiii b sung quy hoach mO cat tai  khu vrc thôn Bàn 

Ping, xã Hung Son, huyn Tràng Djnh, tinh Lang San và CIA duçic quy hoach 

giai domn 2021-2026. Do nhu cu nguyen 1iu cat sói lam 4t lieu xay dirng 

thông thing phiic viii Chuang trInh miic tiêu qu6c gia v xây dijng nOng thôn 

mói trên CIja bàn tinh Long San, các chuang trmnh giAm ngheo bn vfrng va d an 

109... Hc'p tác xA San xut Djch vçi Thuang mai  Nguyn Gia tin hành xin chi'i 
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trtrong ththn dà, khai thác mô Cát,'sói tai  khu virc thôn Ban Ping, xã Hi'ing Son, 

huyn Trãng Dnh, tinh Lng Son (co ban d khu virc kern theo) d lam 4t 1iu 

xây dmg cung cp cho các dir an trên dja ban huyn Tràng Djnh và các dja 

phiwng lan con. 

Hqp tác xä San xut Djch vii Thuong mi Nguyn Gia kinh trInh Uy ban 

nhãn dan tirih Lang Scm, Só Tài nguyen và Môi tnthng tinh Lang Scm xem xét, 

chthun chü trixong cho phép lam các thu tiic d dixçc phép t chüc các buc 

tCr thrn do dn khai thác theo quy djnh cüa Lust Khoáng san. Hçp tác xã San 

xuât Djch vi Thuong mai  Nguyen Gia cam kêt chap hãnh day du các quy djnh 

cüa pháp lut và cüa tinh. 

Xin fran tr9ng cam cm! 
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