
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM 
      

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /ĐCKS-KS Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

V/v điều chỉnh công suất mỏ đá vôi xi măng 

Đồng Bành, tỉnh Lạng sơn 

               

 

Kính gửi:  

 

Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành 

 

Về đề nghị của Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành (Công ty) tại Công 

văn số 416/CV-XMĐB ngày 22/9/2020 hướng dẫn nâng công suất khai thác mỏ 

đá vôi Đồng Bành thuộc thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, căn 

cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2041/BXD-VLXD ngày 03/6/2021, 

ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 1499/UBND-KT ngày 

10/11/2020, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa 

chất và Khoáng sản Việt Nam có ý kiến như sau: 

Để điều chỉnh công suất khai thác mỏ đá vôi Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã cấp cho Công ty khai thác theo Giấy phép khai 

thác khoáng sản số 988/GP-BTNMT ngày 26/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Công ty lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản theo 

quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ, gửi 

về Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả - Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm 

định, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định. 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo để Công ty cổ phần 

Xi măng Đồng Bành biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Trần Quý Kiên (để b/cáo); 

- Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu VT, KSMB, KS (M6). 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Lại Hồng Thanh 
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