
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2149/SXD-HTKT&VLXD Lạng Sơn, ngày 10 tháng 11 năm 2022 
Về việc chấp hành các quy định về 

khai thác, sản xuất và kinh doanh 

vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.  
 

 

Kính gửi: Các đơn vị hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 28/6/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 

10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và 

công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Văn bản số 

1399/UBND-KTN ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức 

thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, 

chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Văn bản số 744/UBND-KT ngày 

30/6/2022 của UBND tỉnh về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Xây 

dựng đề nghị các đơn vị hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải thực hiện theo đúng 

phương án khai thác, hệ thống khai thác đã xác định trong hồ sơ thiết kế khai thác 

đã được phê duyệt. Đối với các đơn vị khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

khai thác chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, yêu cầu thực hiện 

ngay việc cải tạo khai trường khai thác, thực hiện theo đúng phương án khai thác, 

hệ thống khai thác tại hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 

2. Các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu 

xây dựng phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. 

Đối các đơn vị khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phê duyệt 

thiết kế mỏ không đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, hiện 

trường khai thác thực tế không thể cải tạo khai trường khai thác theo hồ sơ thiết kế 

đã được duyệt, đề nghị rà soát lập điều chỉnh hồ sơ thiết kế và phê duyệt điều chỉnh 

theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.  

Về trình tự thực hiện lập, thẩm định phê duyệt dự án, thiết kế, Sở Xây dựng 

đã có hướng dẫn cụ thể tại Văn bản số 751/SXD-QLXD ngày 18/5/2021 về việc 

thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.  

3. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật 

liệu xây dựng có tên trong Bảng 1, Phần 2 của QCVN 16:2019/BXD (như xi măng, 

đá dăm, cát tự nhiên, cát nghiền, gạch bê tông, gạch đất sét nung... ) yêu cầu phải 

thực hiện việc công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy theo quy định. Nội 
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dung này Sở Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể tại Văn bản số 474/SXD-

KT&VLXD ngày 15/4/2020 về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản 

phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 

Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức hoạt động khai thác, sản xuất và kinh 

doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;  

- UBND tỉnh (B/c);  

- Các sở: TNMT, CT;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Website Sở Xây dựng;  

- Các phòng; Hà Minh Anh 

- Lưu: VT, HTKT&VLXD.(ĐTH)  
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