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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 220/HĐND-KTNS ngày 25/8/2020 và
Công  văn  số  197/HĐND-KTNS  ngày  27/7/2020  của  Hội  đồng
nhân dân  tỉnh;  Sở Xây  dựng tổng hợp,  báo cáo về  việc  điều
chỉnh,  bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật  liệu  xây dựng
thông thường tại huyện Bắc Trà My như sau:

1. Kết quả thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử
dụng cát trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

a) Về quy hoạch: Theo Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND ngày
11/7/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày
14/9/2014 của UBND tỉnh, trên địa bàn huyện Bắc Trà My được
quy hoạch 10 điểm mỏ cát, sỏi.

b) Tình hình thực hiện: Cấp phép khai thác: 02 khu vực mỏ
cát BTM3, tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My và BTM5, thôn 3, xã Trà
Giang đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác số 1441/GP-
UBND ngày 28/5/2020.

        2. Vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh tọa độ 01 mỏ cát
xây dựng tại thôn Thanh Trước, xã Trà Đông và bổ sung 01 mỏ
cát xây dựng tại thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn:

a) Lý do đề nghị điều chỉnh tọa độ 01 mỏ cát xây dựng tại
thôn Thanh Trước, xã Trà Đông:

Theo  Nghị  quyết  126/2014/NQ-HĐND ngày  11/7/2014 của
HĐND tỉnh và Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 14/9/2014 của
UBND tỉnh, Điểm mỏ quy hoạch ký hiệu BTM8 tại Sông Trạm, xã
Trà Đông được quy hoạch có diện this khoảng 5,0ha; tọa độ khép
kín như sau:

STT X (m) Y (m) STT X (m) Y (m)

1 564.738 1.699.66
8 4 565.393 1.699.36

9
2 564.696 1.699.61 5 565.387 1.699.41

Quảng Nam, ngày 31 tháng 8 năm 2020Số: 303/BC-SXD
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2 5

3 565.187 1.699.28
4 6 565.188 1.699.35

6
Qua thời gian dài, khu vực quy hoạch bị tác động bởi dòng

chảy dẫn đến vị trí, diện tích thực tế khu vực mỏ khoáng sản đã
thay đổi so với quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2691/
QĐ-UBND ngày 04/9/2014. Do đó, UBND huyện Bắc Trà My đề
xuất điều chỉnh ranh giới, tọa độ khu vực mỏ.

Sau khi  kiểm tra thực tế,  tổng hợp ý kiến các ngành liên
quan, nhận thấy điểm mỏ đề xuất điều chỉnh đảm bảo điều kiện,
với các thông tin:

+ Diện tích: 6,63ha. 

+ Hiện trạng khu vực là bãi bồi, xen lẫn cây bụi. Trong và
gần khu vực  không có công trình văn hoá, di tích, danh lam
thắng cảnh, chưa được địa phương thoả thuận vị trí cho các tổ
chức, cá nhân khác, phù hợp với các quy hoạch ngành và quy
hoạch xây dựng địa phương đang quản lý. Điểm gần nhất cách
tuyến đường Trà Dương – Trà Kót (đường ĐH3.BTM – quy hoạch
là đường ĐT.617B nối dài) khoảng 160m, nằm ngoài hành lang
an toàn đường bộ của tuyến đường này. Theo ý kiến của Bộ Chỉ
huy quân sự tỉnh, khu vực không ảnh hưởng đến quốc phòng.

Tọa độ khu vực đề nghị điều chỉnh

STT X (m) Y (m) STT X (m) Y (m)

1
565.062

1.699.26
8

4
564.619

1.699.58
5

2
565.001

1.699.45
0

5
564.653

1.699.49
0

3
564.681

1.699.66
8

b) Sự cần thiết, tính bức xúc của việc bổ sung quy hoạch, nhu
cầu sử dụng nguyên vật liệu cát xây dựng trên địa bàn: Trên cơ
sở đề nghị của UBND huyện Bắc Trà My và xét thấy trữ lượng cho
phép tại các mỏ đã được quy hoạch ít; do đó, việc đề xuất bổ
sung quy hoạch là có cơ sở báo cáo HĐND tỉnh xem xét.

c) Sự phù hợp với quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao
thông, quy hoạch quản lý, sử dụng đất: Các khu vực đề nghị điều
chỉnh, bổ sung quy hoạch không ảnh hưởng đến quy hoạch phát
triển cơ sở hạ tầng giao thông, quy hoạch quản lý, sử dụng đất.

d) Sự tác động động sạt lở bờ sông: Theo ý kiến của Sở Nông
nghiệp  và  PTNT  tại  Công  văn  số  1862/SNN&PTNT-CCTL  ngày



3

23/10/2019, Khi được cấp có thẩm quyền thống nhất điều chỉnh,
bổ sung quy hoạch, kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà
My chỉ đạo đơn vị được cấp quyền khai thác khoáng sản tổ chức
lập báo cáo tác động môi trường; theo đó, đánh giá ảnh hưởng
của việc khai thác khoáng sản đối với vấn đề sạt lở bờ sông, đất
sản xuất, nhà cửa của nhân dân, công trình hạ tầng xung quanh;
đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ bờ sông và phương án
cải tạo phục hồi môi trường đối với sự cố sạt lở bờ sông.

đ) Tác động của dự án đối với công tác an ninh, quốc phòng,
môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh
lam thắng cảnh, tài  nguyên thiên nhiên và đời sống nhân dân
xung quanh khu vực điểm mỏ:  Trong và gần khu vực các điểm
mỏ không có công trình văn hoá, di tích, danh lam thắng cảnh,
chưa được địa phương thoả thuận vị trí cho các tổ chức, cá nhân
khác, phù hợp với các quy hoạch ngành và quy hoạch xây dựng
địa phương đang quản lý. 

e) Ý kiến các ngành chức năng và người dân thuộc phạm vi
ảnh hưởng các điểm mỏ: Các khu vực đề nghị điều chỉnh, bổ sung
đều đã được các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận
tải, Nông nghiệp và PTNT và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thống nhất
trước khi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND
tỉnh xem xét. Trường hợp được HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh,
bổ sung quy hoạch, trong quá trình thực hiện các thủ tục thăm
dò, khai thác, các ngành liên quan và địa phương sẽ tổ chức lấy ý
kiến của người dân khu vực theo quy định. 

Trong qua trình kiểm tra thực tế cùng HĐND tỉnh, Sở Xây
dựng cùng phối hợp với các Sở, ngành liên quan cung cấp các nội
dung liên quan khi HĐND tỉnh có yêu cầu. Kính báo cáo UBND tỉnh
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

Sở Xây dựng kính báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo);     

- UBND tỉnh (báo cáo);     
- Lưu: VT, QLHT, Hai4.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 



U( BAN MIAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN  BAC TRA  MY Dic Lp - Tii Do - Hanh Phüc 

SjO41iTTr-UBND Bc Trà My, ngày O8 tháng 7—  nám 2019 

TO TRINH 
Be nghi diêu chinh quy hotc1i khoáng san lam It lieu 

dirng thông thirô'ng trên dja bàn huyn  Bc Trà My 

'rf'T ....... irJ gi:ri: 
tJt1  NgàyU./1.1" - U ban nhân dan tinh Quàng Narn; 

- Si Xây dirng tinh Quáng Narn. 
.................. 

Can cir Lut Khoáng san nàrn 2010 và Ngh djnh so 158/2016/ND-CP 
ngày 29/11/2016 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt thi hành môt s diu Luât 
ldioáng san. 

Can cr Quyêt djnh so 14/2018/QD-UBND ngày 27/11/2018 cüa UBND 
tinh Quãng Nam ban hành quy djnh ye quân 1 tài nguyen khoáng san trên dia 
bàn tinh Quãng Nam. 

Can cir Quyt djnh 2691/QD-UBND ngày 04/9/2014 cüa UBND tinh v 
phê duyt Quy hoch khoáng san lam vt 1iu thông thuèng trên dia bàn tinh 
Quáng Nam. 

Can cir Cong van so 1005/SXD-QLHT ngày 27/6/20 19 v vic kin khu 
vic dâu giá quyên khai thác khoáng san cat, sôi trên dja bàn huyn Bàc Trà My. 

Hin nay, UBND huyn Bc Trà My dang 1p thu tgic du giá quyn khai 
thác khoáng san lam vt 1iu xây dçrng thông thuè'ng ti.i mö cat, sói thôn Thanh 
Triró'c, xà Trà Bong (k hiu BTM8), dã du9'c UBND tinh phê duyt quy 
hoch khoáng san tai  Quyêt djnh 269 l/QD-UBND ngày 04/9/20 14. 

- Diên tich: 50.000 m2. 
- Trtr lu'qng dr kiên: 75.000 m3. 
- T9a d và các diem khép góc: 

STT ToadôVN2000 
(Kinh tuyên tric 107°45', miii chiêu 3°) 

x Y 
1 1699668 564738 
2 1699612 564696 
3 1699284 565187 
4 1699369 565393 
5 1699415 565387 
6 .1699356 565188 

Tuy nhiên, qua thôi gian dài.b tác dng bOi các yêu to dja chat cüa dông 
song nhu 4n chuyên, tIch ti, xâm thirc... dan den vj trI, diên tIch thuc tê khu 
vrc mO khoáng san dà thay dOi so vó'i quy hotch khoáng san ti Quyêt djnh so 
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269 1/QD-UBND ngày 04/9/20 14. Qua rà soát, kiêm tra, do dtc thic tákhu vixc 
trên, UBND huyn Bäc Trà My có kiên nhu sau: 

D có cci s6 thrc hincông tác du giá quyn khai thác ldioáng san ti 
khu virc trên, UBND huyn Bäc Trà My kInh dê nghj UBND tinh Quâng Narn, 
S Xây Dung tinh Quâng Narn xem xét, diêu chinh t9a do, vj trI, diên tIch rnö 
cat, sôi BTM8, thôn Thanh Tru&c, xi Trà Dông theo dñng v6i thiic tê, cu the: 

- Diên tIch: 66.33 6rn2. 
- Tri 1uçng dir kiên: 66.336 m3. 
- T9a d và các diem khép góc: 

STT Ta 1 VN2000 
(Kinh tuyên tric 107°45', mtii chiêu 3°) 

x Y 
1 1699268 565062 
2 1699450 565001 
3 1699668 564681 
4 1699585 564619 
5 1699490 564653 

Vy, UBND huyn B&c Trà My kInh dê ngh UBND tinh Quáng Narn, S 
Xây Dirng tinh Quãng Narn quan tarn giái quyêt.j9u..-' 

Noi iilthi:: BAN NIIAN DAN 
-Nhu'trên; 
-STN&MTtinhQ.Nam; ...  - '" 

ái Hoàng Vu 
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CONG HOA xA HO! CHU NGIIIA VET NAM 
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc  

QuángNam, ngà2tháng JO nàm 2019 

O XAY DUNG TINH QUANG NAM 

DEN so3M...... 
Nga9/.jQ/, 

U yen:. 

KInh gui: Si Xây dirng tinh Quàng Nam. 

B CHQS tinh Quàng Nam nhn duqc van bàn cüa Sâ Xây dung ye có 
kin dèi vâi khu virc d nghj bô sung quy hoich khoáng san lam VLXD thông 
thu&ng trên dja bàn tinh; ho so Dir an to hop khách sin va Du ljch CYAN tai 
phirông Din Duong, thj xã Din Bàn; 

Can cu kt qua kiêm tra thirc dja ti các dja dim nêu trên, déd chiu vài 
quy hoch, k hoch b trI quôc phông cüa tinh và các van dê lien quan, Bô 
CHQS tinh có kiên nhu sau: 

1. Dim mó cat, sOi t.i thôn Thanh Truyc, xã Trà Dông; thôn Ducing Hôa, 
xã Trà Son, huyn Bc Trà My. Diem mO dat san lap ti khu virc Dixang CO, 
thôn Nghi Son, xã Qu Hip, huyn Quê Son; dOi Dixong Hi, xã Qué Lu'u; di 
Tranh, thj trân Tân An; Mo o, xã Song Trà, huyn Hip Dirc và Du an t hop 
khách sn và Du ljch CYAN tai  phuing Din Ducmg, thj xã Din Bàn khOng 
ành hithng den quôc phOng. 

2. Dim mô dt san 1p ti ni1i Lac  Son, thOn Vit An và thôn NhI Tây, xã 
BInh Lam, huyn Hip Düc thuc dat quy hoach  bO trI quôc phOng kt hop phát 
triên KT-XH theo Quyêt djnh sO 2412/QD-TTg ngày 19/12/2011 cüa Thu tuàng 
ChInh phU, Bô CHQS tinh không thông nhât chü tn..rong bô sung vi trI nay vào 
quy hoch khai thác khoáng san cüa tinh. 

B CHQS tinh thông báo Sâ Xây dimg ti 

Ncinhin: 
- Nhu trén; 
- Luu: VT, TH. HgO6 ,  

BQTIf LNHQUANKHU5 
BO CHI HUY QUAN SIJ' 

TINT! QUANG NAM 

S6:O/-frBCH-TM 

V/v thôa thun dja dim b sung 
quy hoch khoáng san lam 4t 
1iu xây drng thông thuàng và 

dir an djch vçi du ljch trên dja bàn 
tinh Quãng Nam. 

ê tham mixu thuc hiênA 

DI tá Hira Van Tirrng 





UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 2718/SGTVT-QLCLCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 22  tháng 10  năm 2019 

 V/v tham gia ý kiến điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông 

thường tại các khu vực xã Trà Sơn, xã 

Trà Đông, huyện Bắc Trà My 

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam. 

 

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1655/SXD-QLHT ngày 

11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các khu vực xã Trà 

Sơn, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My. Sở Giao thông vận tải tham gia ý kiến 

liên quan đến lĩnh vực giao thông như sau: 

1. Qua kiểm tra bảng tọa độ khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng 

sản kèm theo Công văn số 1036/UBND-TNMT ngày 23/5/2019 và Tờ trình 

số 101/TTr-UBND ngày 08/7/2019 của UBND huyện Bắc Trà My: 

- Khu vực quy hoạch khoáng sản tại xã Trà Đông nằm cách đường 

ĐH3.BTM (quy hoạch là ĐT617 nối dài) khoảng 160m về phía bên trái.  

- Khu vực quy hoạch khoáng sản tại xã Trà Sơn cách Quốc lộ 40B 

khoảng 80m về phía bên trái. 

Các điểm quy hoạch khoáng sản này nằm ngoài hành lang an toàn đường 

bộ của các tuyến đường nêu trên. 

2. Đề nghị làm rõ tuyến đường vận chuyển khoáng sản từ mỏ kết nối với 

đường công cộng đảm bảo an toàn giao thông và được cơ quan quản lý đường bộ 

chấp thuận. 

Sở Giao thông vận tải tham gia ý kiến để Sở Xây dựng tổng hợp./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCLCT. 
E:\Nam 2019\van ban di\191021 Ve viec tham gia y 

kien dieu chinh bo sung quy hoach khoang san lam 

VLXD tai huyen Bac Tra My.doc 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thanh 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

Số: 1862 /SNN&PTNT-CCTL 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 23 tháng 10 năm 2019 

V/v tham gia ý kiến liên quan đến 

đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch khoáng sản làm vật liệu 

XDTT tại các khu vực xã Trà Sơn, 

xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam. 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1655/SXD-QLHT ngày 

11/10/2019 về việc ý kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật 

liệu XDTT tại các khu vực xã Trà Sơn, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My; 

Qua kết quả kiểm tra tra thực địa ngày 04/10/2019 do Sở Xây dựng chủ 

trì; Sở Nông nghiệp & PTNT có ý kiến tham gia như sau: 

- Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

thôn Thanh Trước, xã Trà Đông và thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà 

My như đề nghị của UBND huyện Bắc Trà My tại mục 1 Công văn số 

1036/UBND-TNMT ngày 23/5/2019 và Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 

08/7/2019. 

- Khi được cấp có thẩm quyền thống nhất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, 

kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My chỉ đạo đơn vị được cấp quyền 

khai thác khoáng sản tổ chức lập báo cáo tác động môi trường; theo đó, đánh giá 

ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản đối với vấn đề sạt lở bờ sông, đất sản 

xuất, nhà cửa của nhân dân, công trình hạ tầng xung quanh; đề xuất các biện 

pháp, công trình bảo vệ bờ sông và phương án cải tạo phục hồi môi trường đối 

với sự cố sạt lở bờ sông. 

Kính đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện Bắc Trà My; 

- Lưu: VT, CCTL (QLPCTT(K)). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hưng 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:  1858/STNMT-KS 
V/v phối hợp    i        h   i    h  h  

            h   h  h                i 

    V   TT   i     h       h           

T   S    T         h         T   M  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

  

Kí h  ửi: S              h Q     N   

 

S  T i           M i         h     ợ            ố 1655 S  -Q HT 

     11/10          S               i        h        i    i   U N  h     

    T   M  xin  i    h  h              h   h  h                  i       

      h     h       i      h         T   S         T         h         T   

My  Q             i           h   S  T i           M i              i    h  

sau: 

   Kh      U N  h         T   M       h   h  ph p  i    h  h     

h   h  h                  i             h     h       i           i  h    th   

Th  h T         T            i    í h 66.336 m
2
   h   T      h  ố     TT -

U N                     ợ   i i h     i 5  i        h p  í   h  VN-      

 i h               
0
       i  hi    

0
  h     : 

 

Đ  m   c 
T    ộ 

Đ  m   c 
T    ộ 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 1699268 565062 4 1699585 564619 

2 1699450 565001 5 1699490 564653 

3 1699668 564681 - - - 

 

Hi          h        i  h i  i    i            04/10/2019     h        i 

  i        i   h                h      i               h       Th      i       

UBN  h         T   M     U N     T         h   i    í h      h         

  h   i    h  h  h    U N     T                  h        i  í h    h  ử     

h       h      h       h               h        h    h    h         i    h  

c       h        h        ph  hợp   i         h   h ph     i    i h      i     

ph    . Khu v        h   i    h  h nêu trên ph  hợp   i hi          h   

      hi   nay không có    ch c, cá nhân       ng  h    ò h ặ   h i  h   

khoá         ợ  U N     h   p ph p   

S  T i           M i         hố    h    i        h   h  ph p  i   

 h  h   i  h               trong     h   h  h    ò   h i  h    h              

           h  h          h   



2 

 

   Kh      U N  h         T   M       h   h  ph p             

h   h  h                  i             h     h       i           i  h     h   

      Hò      T   S       i    í h 5.545 m
2
   h             ố      U N -

TNMT          /2019)    ợ   i i h     i 4  i        h p  í   h  VN-      

 i h               
0
       i  hi    

0
  h     : 

Đ  m   c 
T    ộ 

Đ  m   c 
T    ộ 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 1695862 548739 3 1696002 548869 

2 1695887 548727 4 1695974 548887 

 

Hi          h        i  h i  i    i                           h        i 

  i        i   h                h      i               h       Th      i       

U N  h         T   M     U N     T   S    h   i    í h      h         

  h              h   h  h          h    U N     T   S             h       

 i  í h    h  ử     h       h      h       h               h        h    h   

 h         i    h          h        h        ph  hợp   i         h   h ph   

  i    i h      i     ph      Khu v        h          nêu trên hi       

không có    ch c, cá nhân       ng  h    ò h ặ   h i  h    h           ợ  

U N     h   p ph p   

S  T i           M i         hố    h    i        h  cho ph p         

    h   h  h                       h   h  h    ò   h i  h    h              

           h  h          h   

S  T i           M i        ph     p    S                hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Nh      ; 

- U N     h      cáo); 

-    : VT  KS  
D:\Vu 2019\Cong van\CV phuc dap So Xay dung  

quy hoach cat Tra Dong Tra Son Bac Tra My T10-2019.doc 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

  

N uyễn Văn Th  
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