
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 2726  /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2018 
                    

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo,  

phục hồi môi trường của dự án Đầu tư khai thác khoáng sản quặng Bauxit 
Cốc Hương, thôn Nam Lân II, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

 Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 
định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 
tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai 
thác khoáng sản; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
556/TTr-STNMT ngày 24/12/2018, 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư 
khai thác khoáng sản quặng Bôxit khu Cốc Hương, thôn Nam Lân II, xã Y Tịch, 
huyện Chi Lăng” (sau đây gọi là dự án) được lập bởi Công ty TNHH Khoáng sản và 
Luyện kim Phương Liên (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung chủ yếu sau đây:   

       1. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án 

a) Phạm vi dự án: Dự án được thực hiện tại thôn Nam Lân II, xã Y Tịch, 
huyện Chi Lăng, với tổng diện tích sử dụng đất là 18,23 ha (trong đó diện tích các 
khu khai trường là 12,19 ha và các hạng mục công trình phụ trợ khác). 

b) Công suất của dự án: 50.000 tấn quặng thô/năm. 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: 

a) Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các tiêu 
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chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành. 

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường trong các giai 
đoạn triển khai dự án: Thu gom, xử lý nước bề mặt, nước thải đạt quy chuẩn môi 
trường hiện hành; thu gom, xử lý chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải 
rắn thông thường; trường hợp chất thải có yếu tố nguy hại phải tuân thủ các quy 
định về quản lý chất thải nguy hại; có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế việc phát tán 
bụi, khí thải độc hại ra môi trường xung quanh. 

 c) Thực hiện đúng chương trình giám sát môi trường trong Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường được phê duyệt và gửi báo cáo kết quả quan trắc môi trường 
định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc về Chi cục Bảo vệ 
môi trường tỉnh Lạng Sơn.  

d) Chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo quy định. 

3. Các điều kiện kèm theo: 

a) Các biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường và xây dựng 
các công trình bảo vệ môi trường phải được thực hiện theo đúng nội dung Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt. 

b) Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố 
môi trường. 

c) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn cháy nổ và 
những quy phạm kỹ thuật khác có liên quan đến hoạt động của dự án. 

Điều 2. Phê duyệt nội dung Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án 
trên như sau:  

1. Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường: Tiến hành củng cố sườn tầng, 
moong khai thác, tháo dỡ một số công trình phụ trợ, san gạt mặt bằng, phủ lớp đất màu, 
trồng cây xanh. 

2. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường và phương thức ký quỹ: 

a) Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường là: 957.864.000 đ (Chín trăm 
năm mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi tư nghìn đồng). 

b) Số lần ký quỹ: 05 lần: 

- Lần 1, số tiền: 239.466.000đ (Hai trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm sáu 
mươi sáu nghìn đồng). Khi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, việc ký quỹ 
lần đầu được thực hiện trước ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ. 

- Lần thứ 02 đến năm thứ 05, số tiền: 179.599.000 đ (Một trăm bảy mươi 
chín triệu, năm trăm chín mươi chín nghìn đồng). Thời điểm ký quỹ từ lần thứ hai 
trở đi phải thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ. 

c) Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

Số tiền trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá sau năm 2018 (năm phê duyệt 
phương án cải tạo phục hồi môi trường). Chủ dự án khi tiến hành ký quỹ hàng năm 
phải tính đến yếu tố trượt giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 
38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015. 
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Điều 3. Chủ dự án có trách nhiệm: 

1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự 
án trước khi triển khai dự án theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các điều kiện 
nêu tại các Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Quyết định này và các trách nhiệm khác theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

3. Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của 
dự án đến các tổ chức đã tiến hành tham vấn và cơ quan phê duyệt báo cáo Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường theo quy định. 

4. Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước kết quả thực hiện các công trình bảo vệ 
môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận 
hành chính thức theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với các Khoản 
1, Khoản 2 Điều 1 Quyết định này, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được 
thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn. 

6. Tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, 
phục hồi môi trường và chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện nội dung phương 
án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt và Thông tư số 
38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015. 

Điều 4. Quyết định phê duyệt báo cáo Báo cáo đánh giá tác động môi trường  
của dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo 
của dự án theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 5. Phương án cải tạo phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc 
tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xác nhận thực hiện công tác ký quỹ và cải tạo, 
phục hồi môi trường. 

Điều 6. Ủy nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn thực hiện kiểm 
tra giám sát, xác nhận các nội dung bảo vệ môi trường, ký xác nhận mặt sau trang 
phụ bìa trong báo cáo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo 
phục hồi môi trường đã được phê duyệt sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định này. 

 Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (04b); 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- UBND xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; 
- Chủ dự án (02b); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, TH,  TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(NNT)

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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