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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

về bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường trên địa bàn huyện Đại Lộc

Qua xem xét Tờ trình số 5276/TTr-UBND ngày 09/9/2020 về đề nghị ban 
hành Nghị quyết bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường trên địa bàn huyện Đại Lộc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về nội dung Tờ trình
UBND tỉnh đề nghị bổ sung 01 điểm mỏ đất san lấp tại thôn An Lợi Tây, xã 

Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc với diện tích 7,0 ha, khối lượng dự kiến khoảng 
2.000.000 m3 vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030.

Qua xem xét các hồ sơ liên quan, huyện Đại Lộc có 13 dự án phát triển nhà ở 
thương mại đã được UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2020 với tổng diện tích khoảng 549 ha, ngoài ra, các dự án 
giao thông, san lấp mặt bằng các cụm công nghiệp đang triển khai trên địa bàn, 
khối lượng đất san lấp phục vụ cho việc san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn 
huyện là tương đối lớn, khoảng hơn 10 triệu m3. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, nhu cầu bổ sung quy hoạch 
mỏ khoáng sản đất san lấp trên địa bàn huyện Đại Lộc là cần thiết, nhằm đáp ứng 
cho quá trình đầu tư phát triển hạ tầng, dự án đô thị, khu dân cư. 

Qua khảo sát, hiện trạng khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch là đất rừng trồng 
keo, đồi núi đảm bảo khoảng cách về dân cư, không có các công trình xây dựng, 
không thuộc phạm vi đất quốc phòng. Phần diện tích chồng lấn quy hoạch felspat 
đã được cơ quan chuyên môn loại bỏ khỏi quy hoạch mỏ đất san lấp. Do đó, Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 01 điểm mỏ khoáng sản trên địa 
bàn huyện Đại Lộc vào Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030 theo đề nghị của UBND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, 
thông qua.

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung vào quy hoạch 
khoáng sản, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh một số vấn đề sau:
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- Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Nghị 
định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ về quy định đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản. Tổ chức lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, sử 
dụng công nghệ tiên tiến để thăm dò, khai thác; thực hiện ký quỹ phục hồi môi 
trường, cam kết hoàn thổ phục hồi môi trường, lấy ý kiến của người dân đảm bảo 
đúng quy định pháp luật hiện hành trước khi cấp phép khai thác. 

- Trong quá trình thực hiện thăm dò, trường hợp có khoáng sản khác so với 
khoáng sản quy hoạch đề nghị cơ quan chuyên môn kịp thời báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định. 

- Khai thác điểm mỏ khoáng sản đảm bảo theo cột mốc, môi trường, hành lang 
an toàn giao thông, tránh hư hại các công trình giao thông và các công trình hạ tầng 
khác trong quá trình vận chuyển.

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản những 
điểm mỏ đã cấp phép khai thác.

2. Dự thảo nghị quyết: Trên cơ sở nội dung thẩm tra, Ban đề nghị cơ quan 
chuyên môn xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ 
sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn 
huyện Đại Lộc, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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