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Kính gửi: Bộ Xây dựng 

Bộ Xây dựng có Công văn số 129/BXD-VLXD ngày 09 tháng 01 năm 

2020 về việc bổ sung mỏ đá vôi làm đá xẻ, đá khối, đá ốp lát vào Quy hoạch 

thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt 

Nam đến năm 2020 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công 

văn số 1340/UBND-KTN ngày 20 tháng 12 năm 2019. Về việc này, sau khi xem 

xét các tài liệu liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Theo tài liệu địa chất hiện có, khu vực khoáng sản đá vôi Bó Cáng thuộc 

xã Tri Lễ và xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (có tọa độ, diện tích 

tại Công văn số 1340/UBND-KTN nêu trên) nằm trong khu vực phát triển các 

thành tạo đá vôi đã được đo vẽ bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/50.000. Tuy 

nhiên, tại khu vực trên chưa có tài liệu đánh giá tài nguyên đá vôi làm đá xẻ, đá 

khối và đá làm ốp lát. 

Theo nội dung Công văn số 1340/UBND-KTN nêu trên, khu vực đá vôi 

Bó Cáng thuộc danh mục điểm mỏ dự kiến thăm dò trong Quy hoạch thăm dò, 

khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết 

định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 và qua rà soát Quy 

hoạch thấy đá vôi khu vực Bó Cáng đạt yêu cầu về chất lượng để khai thác làm 

vật liệu đá xẻ, đá khối, đá ốp lát nên đề nghị bổ sung vào quy hoạch khoáng sản 

chung cả nước để thăm dò, khai thác quy mô công nghiệp là phù hợp với quy 

định của Luật khoáng sản. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quy hoạch, quy 

hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh được phê duyệt trước ngày 

01/01/2019 (trong đó có quy hoạch khoáng sản tỉnh Lạng Sơn nêu trên) thuộc 

Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tỉnh (số thứ tự 244) Phụ 

lục kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 

Luật Quy hoạch. Vì vậy, việc bổ sung khu vực đá vôi trên vào quy hoạch 

khoáng sản chung cả nước chỉ thực hiện sau khi khu vực được điều chỉnh ra 

khỏi Quy hoạch khoáng sản tỉnh Lạng Sơn. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 
   

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu VT, ĐCKS (Ngh.04).                                                    

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 

  


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-02T10:03:45+0700
	Việt Nam
	Đỗ Cảnh Dương<dcduong@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-09T15:30:14+0700
	Việt Nam
	Vũ Văn Long<vvlong@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-11T14:43:44+0700
	Việt Nam
	Trần Quý Kiên<tqkien@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-11T15:53:47+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-11T15:53:53+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-11T15:53:57+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-03-11T15:54:03+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




