
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng  6  năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền 

 khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 1) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt 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; Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt 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 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

150/TTr-STNMT ngày 12/5/2021. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 1), thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Các khu vực theo danh mục kèm theo Phụ lục tại Quyết định này. 

2. Khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại khoản 2 

Điều 64 và điểm b, khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản năm 2010. 

3. Các khu vực khoáng sản đã được cấp Giấy phép thăm dò hoặc Giấy 

phép khai thác khoáng sản. 

Điều 2. Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày ký ban hành Quyết định này, 

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng công khai danh sách khu vực không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. 



2 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ 

phâṇ không tách rời của Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                             

- Như Điều 3; 

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (03b); 

- PVP, các phòng chuyên môn, TT THCB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 Lương Trọng Quỳnh 
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