
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /STNMT-NKS 

V/v thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đá vôi 

Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng 

 
     Lạng Sơn, ngày      tháng  8 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong 

 (Địa chỉ:  xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). 

 

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

1309/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai 

Kinh, huyện Hữu Lũng; với thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ 04 tháng kể 

từ ngày ký Quyết định phê duyệt; Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty 

cổ phần khai thác đá Đông Phong thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện đầy đủ khối lượng và đúng tiến độ theo đề án đóng cửa mỏ 

đã phê duyệt và được nêu trong Quyết số 1309/QĐ-UBND ngày 12/8/2022. 

2. Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình 

thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo quy định. 

3. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn khi hoàn thành đề 

án để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ. 

Đề nghị UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo các phòng chuyên môn và  

UBND xã Cai Kinh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần 

khai thác đá Đông Phong trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ đá vôi 

Mỏ Ấm. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty cổ phần khai thác đá 

Đông Phong biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để B/c); 

- Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng Website); 

- Chi cục Bảo vệ môi trường; 

- Phòng Quản lý đất đai; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, NKS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Trực 
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