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THÔNG BÁO 

Về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm  

hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

 

 

Thực hiện Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND dân huyện xin thông 

báo các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn huyện cụ thể như sau:  

1. Đối với các khu vực cấm hoạt động khoáng sản  

a) Khu vực có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp 

hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa: có 

15 khu vực, với tổng diện tích 349,39 ha, trong đó: 

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng: 

12 khu vực, với diện tích 48,73 ha; 

- Đất quy hoạch khu du lịch: 03 khu vực, với diện tích 300,66 ha. 

b) Khu vực đất có rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch 

trồng rừng phòng hộ: có 14 khu vực, với tổng diện tích 19.533,12 ha, trong đó:  

- Đất rừng phòng hộ: 11 khu vực, với diện tích 12.618,33 ha;   

- Đất rừng đặc dụng: 03 khu vực, với diện tích 6914,79 ha. 

c)  Khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh: có 

177 khu vực với tổng diện tích 5.934,24 ha, trong đó:  

- Đất quốc phòng: 174 khu vực, với diện tích 5933,5 ha;  

- Đất an ninh: 03 khu vực, với diện tích 0,7476 ha.  

d) Khu vưc đất thuôc̣ hành lang bảo vê ̣an toàn các công trình kết cấu ha ̣

tầng giao thông, thủy lơị, đê điều, xử lý chất thải, dẫn điện, hệ thống thông tin 

liên lạc: có 13 khu vực, trong đó:  

- Đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình giao thông: 07 khu 

vực; 

- Đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình điện: 01  khu vực, với 

diện tích 40.137 m2;  
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- Đất thuộc hành lang bảo vệ công trình nước sạch: 03 khu vực, với diện 

tích 4.862,4 m2; 

- Đất thuộc hành lang bảo vệ công trình xử lý chất thải: 02 khu vực, với 

diện tích 1.535,7 m2  

2. Đối với các khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản  

Các khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản bao gồm 72 khu vực đất 

có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh chưa được xếp hạng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, với tổng diện tích 94,71 ha. 

(Có phụ lục kèm theo thông báo) 

3. Tổ chức triển khai thực hiện  

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND 

huyện thực hiện các nội dung tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 

của UBND tỉnh. 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị 

trấn theo chức năng, địa bàn quản lý căn cứ Thông báo này để lập quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế, xã hội; bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại khu vực cấm 

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.  

- Giao UBND các xã, thị trấn căn cứ vào danh mục các khu vực cấm, tạm 

thời cấm hoạt động khoáng sản UBND tỉnh đã phê duyệt tổ chức thông báo rộng 

dãi đến nhân dân và các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp biết và thực hiện đúng 

quy định. Tổ chức kiểm tra xử lý nếu có vi phạm. Trường hợp có vướng mắc, 

phát sinh báo cáo phòng chuyên để môn tham mưu UBND huyện xem xét giải 

quyết. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

được biết và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở TNMT tỉnh (b/c); 

- CT,  PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các phòng, ban, nghành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

  CHỦ TỊCH 

  

 

                  

                    

 

Bùi Quốc Khánh 
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