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KInh gri: S& Tài nguyen và Môi tnring 

Xét Báo cáo s 312/BC-STNMT ngày 27/8/2019 cüa Sâ Tâi nguyen và Môi 
tnring ye vic xCr 1 khai thác khoáng san trái phép tai  khu virc giáp ranh gifla x 
Tan San, thành phô Pleiku và xâ Chu Jôr, huyn Chu Pah, Uy ban nhãn dan tinh 
có kiên nhix sau: 

Qua vi vic khai thác khoáng san trái phép ti khu vrc giáp ranh gitta xä 
Tan San, thành phô Pleiku và xa Chu Jôr, huyn Chu Ph cho thây cong tác phôi 
hcrp gitta các dja phuang ye quãn 1 khoáng san trong thii gian qua chua tOt, do do 
giao Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng chü trI, phôi hcp vâi các c quan lien quan: 

1. Rà soát và dOn dc UBND các huyn, thj xâ, thãnh ph xay d%rng quy ch 
phôi hccp tron báo v khoáng san chua khai thác t?i  khu vrc giáp ranh gifla các 
dja phuang dê kjp thii xr 1 vi pham theo dung quy djnh, không de xãy ra tinh 
trng thiêu phôi hcp giva 02 xâ Tan San, thânh phô Pleiku và Chix Jôr, huyn Chu 
Päh nhu trCn. 

2. Thông tin cho các báo phân ánh viii vic trên bi& k& qua kim tra, xü 1 
và chju trách nhim ye thông tin. 

Th&i gian thrc hin truâc ngày 16/9/20 19. 

Van phOng UBND tinh thông báo kin cüa UBND tinh, d nghj Si îàî 
nguyen và Môi truarng và các co quan lien quan triên khai thirc hin./. 

Noi 1:1, In: 
- Nhir trên; 
- D/c Chü tjch, d/c Dông PCT. UBND tinh; 
- D/c Chánh VP, d/c Ha PCVP. UBND tinh; 
- UBND thành ph6 Pleiku, huyn Chr Pah; 
- Luu VT, KGVX, CNXD. 
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