
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND     Lạng Sơn, ngày         tháng 9  năm  2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch khai thác, chế biến và xuất khẩu quặng  

Bauxit mỏ Léo Cao, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Công văn số 8228/BCT-CNNg ngày 25/8/2014 của Bộ Công 

Thương về việc xuất khẩu tinh quặng bauxit mỏ Léo Cao, Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 62/TTr-SCT 

ngày 21/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch khai thác, chế biến và xuất khẩu quặng bauxit 

mỏ Léo Cao, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng của Công ty cổ phần Vận tải thương 

mại Bảo Nguyên như sau: 

1. Kế hoạch khai thác đến hết ngày 31/12/2020:  

a) Vị trí khai thác: khu Lũng Lừa (Khu III) mỏ bauxit Léo Cao, xã Tân 

Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

b) Khối lượng dự kiến khai thác, chế biến đến hết ngày 31/12/2020: 

300.000 tấn. 

2. Kế hoạch xuất khẩu:  

a) Dự kiến xuất khẩu trong 4 tháng cuối năm 2020: 200.000 tấn;  

b) Dự kiến xuất khẩu trong quý I năm 2021: 100.000 tấn. 

Điều 2. Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên có trách nhiệm: 

a) Thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi 

trường và trật tự an ninh trong quá trình khai thác.  

b) Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành khai thác đối với trữ lượng còn lại 

tại khu Lũng Lưa (Khu III) mỏ bauxit Léo Cao, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng để 

trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng cam kết của Công ty tại Văn 

bản số 79/TTr-BN ngày 31/8/2020 và quy định của Luật Khoáng sản. 

Điều 3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần Vận tải thương 
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mại Bảo Nguyên bảo đảm việc khai thác, chế biến và xuất khẩu tinh quặng 

bauxit được thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định này 

và chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 8228/BCT-CNNg ngày 

25/8/2014 về việc xuất khẩu tinh quặng bauxit mỏ Léo Cao, Lạng Sơn; kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, 

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch 

UBND huyện Văn Lãng và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần 

Vận tải thương mại Bảo Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Như Điều 4; 

- Bộ Công Thương; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Hải quan, Cục thuế; 

- PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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