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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

 họp xem xét chủ trương điều chỉnh 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 

 

Ngày 05/02/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì cuộc họp xem xét chủ trương điều chỉnh 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. Tham dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế 

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tư pháp, Văn phòng UBND 

tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Văn Lãng, 

Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn và UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần 

tham dự cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 

như sau: 

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 được 

UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 là 

căn cứ, cơ sở pháp lý để quản lý, định hướng kế hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng tài nguyên trên địa bàn một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ thiết 

thực nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong hiện tại và trong tương lai.  

Tuy nhiên, do quy hoạch được lập chất lượng còn haṇ chế, sau hơn 01 

năm triển khai thực hiện đã phát sinh một số bất cập như: Công suất khai thác 

của một số mỏ đá đã được quy hoạch nhưng chưa đảm bảo công suất tối thiểu 

theo quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ; một số mỏ đã được cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác lại 

không được cập nhật đưa vào quy hoạch; một số điểm mỏ đề nghị điều chỉnh 

giảm quy mô, công suất, điều chỉnh kỳ quy hoạch, bổ sung mới.... Những bất 

cập trên đã được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây 

dựng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh quy hoạch nhưng quá trình thưc̣ hiêṇ 

vướng mắc do quy định mới của Luật quy hoạch năm 2017 nên chưa thực hiện 

được. Sau khi Nghi ̣quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch được ban hành, 

đến nay đa ̃đủ cơ sở pháp lý để thực hiện điều chỉnh quy hoạch nói trên.  

Qua ý kiến thảo luận tại cuộc họp, UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều 

chỉnh 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 theo đề nghị 
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của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên. Để thực hiện quy trình, thủ tục điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá nhu 

cầu về sử dụng vật liệu xây dựng thông thường gồm đá xây dựng, cát, cuội, sỏi, 

đất sét và đất san lấp gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng 

giai đoạn của địa phương, của tỉnh và nhu cầu thi ̣trường, trên cơ sở đó tính toán 

sản lượng, đề xuất điều chỉnh, bổ sung số lươṇg, vi ̣trí, quy mô các mỏ cho phù 

hợp. 

Riêng thành phố Lạng Sơn chủ động phối hợp với các UBND các huyện 

Cao Lộc, Chi Lăng và Văn Quan tính toán nhu cầu sử dụng đất san lấp cho 

thành phố để bổ sung quy hoạch các điểm mỏ đất san lấp trên địa bàn các huyêṇ 

lân cận, haṇ chế tối thiểu viêc̣ quy hoac̣h mỏ đất san lấp trên điạ bàn thành phố; 

rà soát, đánh giá lại các điểm mỏ không phù hợp, ảnh hưởng đến cảnh quan môi 

trường để đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch; hoàn thành, báo cáo kết quả gửi Sở 

Xây dựng tổng hợp trước ngày 15/02/2020. 

2. Đối với các mỏ đá vôi, đất sét, đất san lấp cần thực hiện nghiêm theo 

Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; các khu vực dự 

kiến thăm dò, khai thác theo quy hoạch không được tác động đến cảnh quan môi 

trường và sinh kế của người dân, có khả năng kết nối hạ tầng thuận lợi và không 

ảnh hưởng đến giao thông, đời sống dân cư; không cấp phép thăm dò, khai thác 

vào các chân sườn đồi, núi dọc theo các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan môi 

trường, các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu du lịch, khu di tích, 

điểm cao quân sự, đất an ninh quốc phòng và các khu vực khác có yêu cầu quản 

lý, bảo vệ theo quy định. 

3. Rà soát lại năng lực đầu tư của các nhà đầu tư tại các mỏ được cấp 

phép, đánh giá về công tác giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng trong khai thác 

để đảm bảo tính khả thi, đề xuất danh mục dự án, phân kỳ đầu tư các dư ̣án cho 

phù hợp với nhu cầu từng giai đoạn. 

Đối với các mỏ do nhà đầu tư đã trả Giấy phép khai thác do không có khả 

năng thực hiện dự án, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các 

huyện rà soát lại một số điểm mỏ đáp ứng về điều kiện khai thác, thuận lợi trong 

giải phóng mặt bằng, khả năng thu hút đầu tư để chuyển sang đầu tư ở giai đoạn 

sau cho phù hợp. 

4. Đồng ý bổ sung một số điểm mỏ chưa có trong danh mục quy hoạch 

được duyệt. Rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch các điểm mỏ có nguy cơ ảnh hưởng 

đến cảnh quan môi trường, gần khu dân cư, các chân sườn đồi, núi dọc theo 

tuyến quốc lộ, các khu du lịch, khu di tích, điểm cao quân sự, đất quốc phòng, 

không thuận tiện trong kết nối hạ tầng và các khu vực đất khác có yêu cầu quản 

lý, bảo vệ theo quy định. 

5. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan khẩn trương rà 
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soát, tổng hợp các nội dung, yêu cầu nói trên và tổ chức thực hiện các bước lập 

điều chỉnh 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 theo 

quy định; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 31/5/2020 để 

hoàn thiện, trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020. 

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, trình UBND tỉnh bố trí nguồn 

vốn thực hiện lập Quy hoạch trên trong năm 2020./. 
 

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

- Các thành phần tham dự họp; 

- CPVP UBND tỉnh,  

 các Phòng CM, TT THCB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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