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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về  

bổ sung các điểm khoáng sản phân tán nhỏ lẻ vào quy hoạch thăm dò,  

khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh Quảng Nam 

  

Sau khi xem xét Tờ trình số 1631/TTr-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh 

về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau: 

1. Về nội dung Tờ trình 

a) Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đã 

được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 

09/12/2010. Sau 10 năm triển khai thực hiện quy hoạch đã bộc lộ một số bất cập, 

hạn chế do thay đổi các chính sách pháp luật liên quan. Do đó, để phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương và căn cứ quy định của pháp luật hiện 

hành1. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung quy hoạch thăm 

dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết. 

Qua xem xét nội dung Tờ trình của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh nhận thấy, 03 điểm mỏ khoáng sản vàng gốc tại khu vực thôn 8, xã 

Phước Hiệp với diện tích 5,02 ha; khu vực thôn Trà Văn, xã Phước Kim, huyện 

Phước Sơn với diện tích 6,74 ha và khu vực Núi Vú, thôn 1, xã Tiên Phong, huyện 

Tiên Phước với diện tích 6,72 ha đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam (tại 

các Quyết định số 280/QĐ-BTNMT ngày 01/02/2019; 1932/QĐ-BTNMT ngày 

26/7/2019; 2324/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2017) phù hợp với quy định tại điểm b, 

khoản 1, Điều 12, Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ2; 

UBND tỉnh đã lấy ý kiến thống nhất của các ngành, địa phương và được Thường 

trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai 

thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh3. 

                                                 
1 Điểm d, khoản 1, Điều 10 Luật Khoáng sản 2010; khoản 1, Điều 11, khoản 1, Điều 70 Nghị định 158/2016/NĐ-CP 

ngày 25/11/2016 của Chính phủ; khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 
2 Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi lấy ý kiến các Bộ: Tài 

nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng. Trường hợp khoáng sản đưa vào quy hoạch có diện tích phân bố 

trên địa bàn giáp ranh từ hai tỉnh, thành phố trở lên phải gửi hồ sơ lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

thuộc địa bàn giáp ranh. 
3 Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2020 và Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 18/3/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh. 
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Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên 

khoáng sản, hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, làm ảnh hưởng đến 

môi trường sinh thái, an ninh trật tự trên địa bàn. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thống nhất bổ sung 03 điểm mỏ khoáng sản 

quặng vàng gốc phân tán, nhỏ lẻ tại huyện Phước Sơn và huyện Tiên Phước vào 

quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam; đồng thời, 

đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản vàng gốc đối với khu vực thôn 8, xã Phước 

Hiệp, huyện Phước Sơn và khu vực Núi Vú, thôn 1, xã Tiên Phong, huyện Tiên 

Phước tại phụ lục số 05 của Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010. 

b) Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng khoáng sản của tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị 

UBND tỉnh một số vấn đề sau: 

- Rà soát, kiểm tra các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật trước khi 

cấp phép; tuyệt đối không làm ảnh hưởng, chồng lấn vào rừng tự nhiên, rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 

08/8/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2017 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức hoạt động khai thác 

đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; bảo vệ môi 

trường trong quá trình khai thác khoáng sản theo cam kết được phê duyệt; gắn 

trách nhiệm của nhà đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản đối với địa phương 

vùng mỏ và cộng đồng dân cư khi bị ảnh hưởng, tác động lớn do khai thác khoáng 

sản gây ra. 

- Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

gửi về Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát. 

2. Về dự thảo nghị quyết 

- Về tiêu đề nghị quyết đề nghị chỉnh sửa lại theo đúng kỳ quy hoạch của nghị 

quyết 187/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh. 

- Đề nghị cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh, bổ sung vào dự thảo nghị quyết 

theo nội dung trong báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ 

sung các điểm mỏ khoáng sản phân tán nhỏ lẻ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, 

sử dụng khoáng sản của tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- CPVP; 

- Lưu VT,TH (Thủy). 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Đức 
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