
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT 
 

V/v thăm dò, thu hồi khối lượng 

đá vôi làm nguyên liệu sản xuất 

vôi công nghiệp tại mỏ Lân Nặm, 

xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Công ty TNHH Vôi công nghiệp Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1038/BTNMT-ĐCKS ngày 08/3/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc đánh giá trữ lượng đá vôi công nghiệp ở mỏ đá 

vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lân Nặm, huyện Hữu Lũng; xét Công 

văn số 1603/CV-VLS ngày 16/3/2021 của Công ty TNHH Vôi công nghiệp 

Lạng Sơn về việc đăng ký thu hồi khối lượng đá vôi, đôlômít tại mỏ đá vôi Lân 

Nặm, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng và Báo cáo số 141/BC-STNMT ngày 

31/3/2021 về việc thăm dò, thu hồi khối lượng đá vôi làm nguyên liệu sản xuất 

vôi công nghiệp tại mỏ Lân Nặm, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, UBND tỉnh 

Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Công ty TNHH Vôi công nghiệp Lạng Sơn thu hồi 70% 

sản lượng được phép khai thác hàng năm (tương ứng 53.900 m3/năm) tại mỏ đá 

vôi Lân Nặm, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng theo Giấy phép khai thác khoáng 

sản số 48/GP-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh để làm nguyên liệu sản 

xuất vôi công nghiệp. 

2. Thời gian thực hiện thu hồi khoáng sản để làm nguyên liệu sản xuất vôi 

công nghiệp: kể từ ngày ký văn bản này đến khi hoàn thành công tác thăm dò, 

đánh giá trữ lượng xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Lân Nặm, xã Đồng 

Tiến, huyện Hữu Lũng theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công 

văn số 1038/BTNMT-ĐCKS ngày 08/3/2021 (trước ngày 30/6/2022). 

3. Công ty TNHH Vôi công nghiệp Lạng Sơn có trách nhiệm: 

- Khai thác đúng thời gian, địa điểm, khối lượng được UBND tỉnh chấp 

thuận tại Văn bản này.  

- Thực hiện nghĩa vụ về phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp. 

- Bắt đầu, kết thúc việc khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômít để làm nguyên 

liệu sản xuất vôi công nghiệp tại mỏ Lân Nặm, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng 

phải báo cáo bằng văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND huyện Hữu Lũng và UBND xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng theo quy 

định. 
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- Thực hiện công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng đá vôi, 

đôlômit cho sản xuất vôi công nghiệp trong phạm vi diện tích đã được UBND 

tỉnh cho phép khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 48/GP-UBND 

ngày 18/12/2018. Trước khi tiến hành công tác thăm dò, Công ty phải thông báo 

kế hoạch, khối lượng thăm dò cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 

UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn để thực hiện 

giám sát theo quy định. Kết thúc thăm dò, Công ty phải trình Báo cáo Hội đồng 

đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt; thời gian hoàn thành công tác 

thăm dò phê duyệt trữ lượng xong trước ngày 30/6/2022. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tính tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản đối với khối lượng khoáng sản đăng ký khai thác sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp, trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với 

các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Vôi công nghiệp Lạng 

Sơn thực hiện đảm bảo thời hạn, tiến độ cho phép tại Công văn số 

1038/BTNMT-ĐCKS ngày 08/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; kịp 

thời phát hiện và đình chỉ hoạt động khai thác nếu không thực hiện đúng nội 

dung chấp thuận của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật liên quan.  

5. UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND xã Đồng 

Tiến quản lý, giám sát Công ty TNHH Vôi công nghiệp Lạng Sơn trong quá 

trình hoạt động khai thác, cung cấp đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công 

nghiệp nhằm bảo đảm hoạt động khai thác, cung cấp nguyên liệu để sản xuất vôi 

công nghiệp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung 

đã được chấp thuận. 

6. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực I theo dõi, đôn đốc Công 

ty TNHH Vôi công nghiệp Lạng Sơn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí và 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, XD, CT; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NNT) 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 Lương Trọng Quỳnh 
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