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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với 

các mỏ khoáng sản đã được quy hoạch trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

 Thực hiện Công văn số 394/STNMT-NKS ngày 15/3/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc làm rõ sự phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất đối với các mỏ khoáng sản đã được quy hoạch; 

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các khu vực mỏ khoáng 

sản được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 

30/8/2016 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 và 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, UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả như sau: 

1. Trên địa bàn huyện được Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 05 vị trí tại các xã Châu 

Sơn, Bắc Lãng và thị trấn Đình Lập 

- Cát, sỏi Châu Sơn 1, thuộc thôn Khe Cù, xã Châu Sơn; 

- Cát, sỏi Châu Sơn 2, thuộc thôn Háng Ý, xã Châu Sơn; 

- Cát, sỏi Bắc Lãng, thuộc thôn Nà Pẻo, xã Bắc Lãng;     

- Đất san lấp Núi Con Ba, thuộc khu 3, thị trấn Đình Lập; 

- Đất san lấp khu 4, thị trấn Đình Lập. 

2. Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Khu đất san lấp Núi Con Ba, thuộc khu 3 và Khu đất san lấp khu 4, thị 

trấn Đình Lập đã được quy hoạch sử dụng đất, có trong danh mục công trình, dự 

án của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập được phê duyệt tại 

Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh. 

- Đối chiếu với hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập được 

phê duyệt tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh, 

các khu Cát, sỏi Châu Sơn 1, thuộc thôn Khe Cù; Cát, sỏi Châu Sơn 2, thuộc 

thôn Háng Ý, xã Châu Sơn và khu Cát, sỏi Bắc Lãng, thuộc thôn Nà Pẻo, xã Bắc 

Lãng chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập đã được 

duyệt. 
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Hiện nay đang lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện 

Đình Lập, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật đầy đủ các 

khu vực quy hoạch các mỏ khoáng sản vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 - 2030, trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất được duyệt, huyện Đình Lập sẽ 

tiếp tục đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để thực hiện. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 

xem xét, tổng hợp ./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị trấn Đình Lập; 

- UBND các xã: Châu Sơn, Bắc Lãng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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