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V/v xCr 1 khai thác cat trái phép khu v1rc 
giáp ranh gina xA tan Scm, thành phô 
Pleiku và xA Chu Jôr, huyn Chir Pàh 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIIT NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phuc  

Gia Lai, ngày44 tháng g  nãm 2019 

KInh gi: 
- So Tài nguyen vàMôi tru&ng; 
- UBND: thành phô Pleiku, huyn Chu Päh. 

Ngày 17/8/2019 trên Báo Cong l Online có bài vit "Chü tjch UBND xã bj 
d9a giêt khi di tuân tra khai thác khoáng san" phán ánh vic khai thác khoáng san 
trái phép xãy ra & dja bàn giáp ranh giia xA Tan Scm, thành phô Pleiku và xã Chu 
Jôr, huyn Chtr Ph, Uy ban nhãn dan tinh có kiên nhix sau: 

Giao SO Tài nguyen vâ Môi tru&ng chü trI, ph& hcp v&i UBND thành ph 
Pleiku, UBND huyn Chu PAh và các Ca quan Co lien quan xác minh vii vic, phãi 
cO giãi pháp dam bão trt tr xA hi khu virc và xü 1 trách nhim lãnh dao  dja 
phucmg dôi vOi vii vic Báo Cong L Online phân ánh theo thâm quyên; nu vuçit 
thâm quyên thI báo cáo dé xuât UBND tinh xü l theo dung quy djnh. 

ThOi gian thirc hin truOc ngày 27/8/20 19. 

Van phOng UBND tinh thông báo kin cüa UBND tinh d SO Tài nguyen 
và Môi truOng, UBND thành phô Pleiku, UBND huyn Chu Päh và các ca quan 
có. lien quan thrc hin./. 

Nci nhin: 
- Nhtr trôn; 
- ChCt tjch UBND tinh; 
- Die D Tiên Dông PCT UBND tinh; 
- Cong an tinh; 
- Die CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Luu VT, KGVX, TTTH, CNXD. 
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