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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị bổ sung quy hoạch mỏ đất san lấp phục vụ thi công dự án
Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số
462/HĐND-VP ngày 31/10/2019 về bổ sung quy hoạch mỏ đất san lấp phục
vụ thi công dự án Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn; theo
báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ đầu tư dự án Hồ chứa
nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn là công trình chào mừng Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.
Theo hồ sơ thiết kế dự án thì khối lượng đất đắp đập khoảng 700.000 m3,
đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và kết quả kiểm tra, ý
kiến của các Sở, ngành, địa phương, khu vực mỏ đất tại đồi Nỗng Trọc, thôn
Lộc Thượng, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn có các chỉ tiêu cơ lý đáp ứng để sử
dụng đắp đập, có tọa độ, diện tích phù hợp, hiện trạng là rừng sản xuất; không
ảnh hưởng đến đất quốc phòng, gần công trình hồ và phù hợp với quy định về
hoạt động khoáng sản, khu vực có vị trí được xác định:
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Tên
điểm

Địa điểm

Đồi Nỗng
Trọc, thôn
QS- Lộc Thượng,
BS01
xã Quế
Hiệp, huyện
Quế Sơn

Diện
tích
(ha)

9,4

Trữ
lượng
và Tài
nguyên
dự kiến
(m3)

300.000

Tọa độ VN 2000; kinh
tuyến 107 độ 45 phút; múi
chiếu 3 độ
Tọa độ khép góc khu vực
mỏ
X(m)

Y(m)

549.500
549.568
549.904
549.993
549.924
549.727
549.625
549.544
549.500

1.737.375
1.737.451
1.737.426
1.737.315
1.737.146
1.737.313
1.737.318
1.737.092
1.737.104

Hiện
trạng
sử dụng
đất

Rừng
sản xuất

Để giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng kịp thời thi công dự án Hồ chứa
nước Lộc Đại, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa IX thống nhất cho bổ

sung điểm mỏ đất san lấp tại mỏ đất đồi Nỗng Trọc, thôn Lộc Thượng, xã
Quế Hiệp, huyện Quế Sơn vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử
dụng khoáng sản làm vật liệu xây thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, để UBND tỉnh có cơ sở lập, phê
duyệt bổ sung quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện./.
(Kèm theo bản photo Báo cáo số 399/BC-SXD ngày 17/12/2019 của Sở Xây
dựng, Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện Quế Sơn,
Biên bản kiểm tra ngày 17/4/201 và Công văn của các Sở, ngành: Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, BCH Quân sự tỉnh,
BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh)
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TN và MT, KH&ĐT, TC;
- UBND huyện Quế Sơn;
- CPVP;
- BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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