
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTN 
V/v không cho phép mở rộng dự án 

Khai thác đá vôi làm vật liệu xây 

dựng thông thường mỏ Lũng Vặm, 

xã Tân Lang, huyện Văn Lãng 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2019 

 

                                 Kính gửi  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty TNHH Đá Tân Lang. 

 

Xem xét Báo cáo số 644/BC-SKHĐT ngày 05/12/2019 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về đề xuất điều chỉnh dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng 

thông thường mỏ Lũng Vặm, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng; Văn bản số 

11/CV-TL ngày 16/10/2019 của Công ty TNHH Đá Tân Lang về việc mở rộng 

quy mô sản xuất mỏ đá Lũng Vặm, xã Tân Lang, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc không cho phép 

Công ty TNHH Đá Tân Lang mở rộng phạm vi dự án khai thác mỏ đá vôi Lũng 

Vặm, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng từ 1,0 ha lên thành 5,93 ha do diện tích đề 

nghị mở rộng dự án không nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030. 

Trường hợp Công ty TNHH Đá Tân Lang có nhu cầu nâng công suất khai 

thác trong phạm vi diện tích 01ha đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 14/GP-UBND ngày 23/4/2015 phải thực hiện thủ tục điều chỉnh 

dự án, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đá Tân Lang chấp hành nghiêm túc các kết 

luận thanh tra, kiểm tra; khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm 

đã được chỉ ra tại các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền (Kết luận số 02/KL-STNMT ngày 13/6/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Báo cáo số 72/BC-ĐKTr ngày 26/4/2019 của Đoàn kiểm tra liên 

ngành thành lập theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh).  

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Đá Tân Lang thực hiện 

khắc phục sai phạm trong quá trình khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng 
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Vặm, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng. Trường hợp Công ty tiếp tục có các sai 

phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản cần phải được phát hiện kịp thời và 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả khắc 

phục các sai phạm của Công ty TNHH Đá Tân Lang trong tháng 01/2020. 

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

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: Công Thương, Xây dựng; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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