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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi kiểm tra hiện trường mỏ đá vôi Lũng Vặm, xã Bắc Hùng, huyện 

Văn Lãng và tình hình thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa  

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

   

Ngày 17/3/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã tổ chức kiểm tra hiện trường mỏ đá vôi Lũng Vặm, xã Bắc Hùng, huyện Văn 

Lãng và tình hình thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, 

ngành, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch 

và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, UBND huyện Văn Lãng, UBND huyện Cao Lộc, UBND các xã: Thụy 

Hùng, Phú Xá (huyện Cao Lộc) và đại diện Công ty TNHH Đá Tân Lang, Công 

ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn (dự kiểm tra các dự án do đơn vị làm 

chủ đầu tư). 

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường các công trình, dự án, Đoàn kiểm tra 

đã họp tại trụ sở điều hành khai thác mỏ đá vôi Lũng Vặm và trụ sở Ban chỉ huy 

công trường dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn để nghe các chủ đầu tư báo cáo, ý kiến của các cơ quan 

liên quan. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Về kết quả kiểm tra hiện trường mỏ đá vôi Lũng Vặm, xã Bắc 

Hùng, huyện Văn Lãng 

Công ty TNHH Đá Tân Lang được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác 

số 14/GM-UBND ngày 23/4/2015 cho phép khai thác mỏ đá vôi Lũng Vặm, xã 

Tân Lang (nay là xã Bắc Hùng), huyện Văn Lãng với diện tích 01 ha, công suất 

27.000m3/năm, thời gian hoạt động đến tháng 4/2036, hiện nay mỏ đá đang hoạt 

động khai thác bình thường. Công ty có nhu cầu thăm dò, mở rộng khai thác mỏ 

đá vôi Lũng Vặm để nâng cao sản lượng phục vụ thị trường vật liệu xây dựng 

trong thời gian tới. Qua xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kết 

quả kiểm tra thực tế cho thấy khu vực có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, 

nằm trong khe núi hẹp, 3 mặt đều là núi cao, chỉ có duy nhất 01 tuyến đường 

vào mỏ do Công ty TNHH Đá Tân Lang đang quản lý, sử dụng làm đường đi kết 

hợp mặt bằng tập kết vật liệu thành phẩm. Với các đặc thù trên, việc thăm dò, 

khai thác khoáng sản tại khu vực bị hạn chế, không phù hợp để cho nhiều hơn 
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01 đơn vị cùng thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản nên có đủ điều kiện để 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản. 

Để thực hiện các bước theo đúng trình tự, thủ tục quy định, giải quyết đề 

nghị của Công ty TNHH Đá Tân Lang nhưng đồng thời gắn với tổng thể công 

tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 

tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các khu vực có khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện khoanh định khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản, tiến hành các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 về việc phê duyệt khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản, UBND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, giải quyết đề nghị trên của 

Công ty TNHH Đá Tân Lang theo quy định. 

2. Về dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao sự tích cực, nỗ lực của Chủ đầu tư 

(Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn), UBND huyện Cao Lộc và các 

cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Qua kiểm tra cho 

thấy các cơ quan liên quan đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, nguồn vốn 

để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án theo đúng yêu cầu của 

UBND tỉnh, vì vậy, khối lượng, tiến độ thực hiện đến nay đã có nhiều tiến triển 

so với thời điểm kiểm tra tháng 10/2020. Tuy nhiên xét về tổng thể thì tiến độ 

thực hiện dự án đến nay đã bị chậm so với chủ trương đã được UBND tỉnh chấp 

thuận; công tác giải phóng mặt bằng tuy đã có cố gắng nhưng nhiều vị trí vẫn 

còn vướng mắc, chưa tạo thành mặt bằng hoàn chỉnh bàn giao cho chủ đầu tư 

nên việc triển khai thi công còn gặp khó khăn.  

Tỉnh xác định đây là một trong các dự án lớn, trọng điểm, khi đi vào hoạt 

động sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy các 

cơ quan liên quan cần phải có biện pháp triển khai quyết liệt, tích cực hơn nữa. 

Để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác dự án trong thời gian 

tới, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu: 

a) Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn tiếp tục tăng cường máy 

móc, thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác đẩy nhanh tiến độ thi 

công. Đối với các khu vực đã có mặt bằng sạch cần phối hợp với huyện Cao Lộc 

và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để nhận bàn giao 

quản lý, tổ chức thi công ngay măṭ bằng và các haṇg muc̣ công trình theo tiến đô ̣

và dư ̣ án đươc̣ phê duyêṭ; đồng thời xúc tiến triển khai đối với phần diện tích 

thuộc giai đoạn 2 để bảo đảm tiến độ tổng thể toàn bộ dự án theo đúng kế hoạch 

được phê duyệt. 
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b) UBND huyện Cao Lộc: 

- Khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt 

bằng dự án, nhất là các vị trí vướng mắc từ lâu, vị trí quan trọng có ảnh hưởng 

tới phương án thi công của Chủ đầu tư. Đối với 26,7 ha đất đã được giải phóng 

mặt bằng tại xã Thụy Hùng, huyện khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức bàn giao cho Công ty cổ phần 

Khu trung chuyển Lạng Sơn quản lý, thi công ngay để tránh trường hợp bị tái 

lấn chiếm. Khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng khu vực thi công cống 

thoát nước suối Thụy Hùng để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện. 

- Đẩy nhanh tiến độ xem xét bố trí tái định cư cho các hộ (thuộc giai đoạn 

1) đủ điều kiện tái định theo quy định, vận động các hộ sớm di dời để bàn giao 

mặt bằng cho thi công. Đồng thời khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng 

mắc theo thẩm quyền; lưu ý việc áp dụng các chế độ, chính sách trong công tác 

giải phóng mặt bằng phải đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định pháp luật và 

tạo sự công bằng giữa các trường hợp để tránh phát sinh đơn thư khiếu nại. 

Trong quá trình tiến hành giải phóng mặt bằng dự án cần phải làm chặt chẽ, 

đúng quy định ngay từ đầu nhằm bảo đảm căn cứ pháp lý để sẵn sàng tổ chức 

cưỡng chế, bảo vệ thi công trong trường hợp cần thiết. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương phối hợp hoàn thiện thu 

tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 

khu vực đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn trực thuộc 

(Trung tâm Tài nguyên và Môi trường) đẩy nhanh tiến độ trích đo các khu đất 

theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư để có cơ sở hoàn thiện tiếp các thủ tục về 

đất đai thuộc dự án./. 
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự làm việc; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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