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V/v hoạt động khai thác đá vôi tại 
mỏ đá Đồng Mỏ, xã Quang Lang, 

huyện Chi Lăng 

Lạng Sơn, ngày  04 tháng 6 năm 2018 

 
 
 

 

 Kính gửi:  
- Các Sở: Xây dựng, Công Thương,  
  Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ. 

 

Xem xét Công văn số 570/STNMT-NKS ngày 30/5/2018 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc chuyển dịch khai trường mỏ đá vôi Đồng Mỏ, xã 
Quang Lang, huyện Chi Lăng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ chấp hành nghiêm túc quy định 
pháp luật trong hoạt động khai thác mỏ đá vôi Đồng Mỏ theo Giấy phép số 02/GP-
UBND ngày 14/02/2018 của UBND tỉnh; thực hiện thủ tục điều chỉnh hướng tuyến 
khai thác về phía Bắc (nằm trong ranh giới được cấp phép khai thác) để dãn xa 
khoảng cách tới khu dân cư, đồng thời áp dụng các phương pháp nổ mìn tiên tiến 
để giảm thiểu rung chấn, ảnh hưởng xấu tới các khu dân cư xung quanh mỏ. 

 2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chi Lăng và cơ quan 
liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nổ mìn khai thác đá vôi của Công ty Cổ 
phần đá Đồng Mỏ; rà soát kỹ phương án, thiết kế nổ mìn của Công ty để có phương 
án điều chỉnh phù hợp, đảm bảo không gây tác động xấu tới khu dân cư và các 
công trình công cộng xung quanh khu vực mỏ đá. 

 3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và 
Môi trường và cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn Công ty Cổ phần đá Đồng 
Mỏ điều chỉnh, phê duyệt thiết kế mỏ theo các quy định hiện hành. 

  Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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