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công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại 
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tỉnh Thái Nguyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 11 năm 2019 

         
 

               Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông 

nghiệp và PTNT, Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND huyện Bình Xuyên; 

- UBND huyện Tam Đảo; 

- UBND thành phố Phúc Yên. 
 

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND tỉnh Thái Nguyên đã 

ban hành Quy chế phối hợp số 4756/QCPH-UBND ngày 12/11/2019 về việc 

phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa 

tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Vĩnh Phúc. Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, 

bảo vệ khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa 02 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo như sau:  

Yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công 

Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện: Bình Xuyên, 

Tam Đảo và UBND thành phố Phúc Yên căn cứ chức năng, nhiệm vụ và bám 

sát nội dung của Quy chế phối hợp nêu trên để triển khai thực hiện. 

(Văn bản này thay thế Văn bản số 9347/UBND-NN4 ngày 22/11/2019 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc)./.  

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT; 

- CVP, các PCVP; 

- Cổng TTGTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, NN4. 

(H-             b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Lê Văn Thanh 
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