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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ XÂY DỰNG 
             

      Số:    318/BC-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Quảng Nam, ngày  07  tháng  9   năm 2020 

                            

BÁO CÁO 

Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu  

xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện Duy Xuyên  

 

Kính gửi:  Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện Công văn số 193/HĐND-KTNS ngày 27/7/2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo về việc bổ sung quy hoạch 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện Duy 
Xuyên như sau: 

1. Kết quả thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng mỏ sét gạch 
ngói trên địa bàn huyện Duy Xuyên: 

Theo Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh phê 
duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 
trên địa bàn huyện Duy Xuyên được quy hoạch 09 điểm mỏ sét gạch, ngói (04 
điểm mỏ tại Phụ lục 1, 05 điểm mỏ tại phụ lục 2). 

Theo Công văn số 1735/STNMT-KS ngày 24/8/2020, đến nay đã có 05 
điểm mỏ đã được cấp phép khai thác, 01 điểm mỏ đã được cấp phép thăm dò. 
Còn lại 03 điểm mỏ chưa được đưa vào thăm dò, khai thác. 

2. Các vấn đề liên quan đến việc bổ sung quy hoạch mỏ sét gạch ngói tại 
Hóc Bà Cheng, thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa 

a) Sự cần thiết, tính bức xúc của việc bổ sung quy hoạch, nhu cầu sử dụng 
nguyên vật liệu sét gạch ngói trên địa bàn: Hiện nay trên địa bàn huyện có 08 
nhà máy, cơ sở sản xuất gạch tuynel đang hoạt động; nhằm phục vụ nhu cầu 
nguyên liệu cho các nhà máy gạch trên địa bàn huyện thì việc bổ sung quy 
hoạch mỏ đất sét là cần thiết. 

b) Nhu cầu sử dụng nguyên liệu đất sét: Với quy mô công xuất của 08 nhà 
máy mỗi năm là 152 triệu viên/năm tương ứng khoảng 600.000 m

3
 đất sét 

nguyên liệu. Do vậy cần quy hoạch bổ sung nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất 
các nhà máy đến khi hết thời hạn hoạt động. 

c) Sự phù hợp với chủ trương tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không 
nung và lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. 

- Theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Chính phủ và Quyết định 
2537/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh thì nhà nước có chủ trương 
tăng cường tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và giảm dần việc 
sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. 

- Theo chủ trương của tỉnh về phát triển vật liệu xây không nung, quy 
hoạch phát triển vật liệu xây dựng và điều kiện thực tế của địa phương nêu trên 
thì việc đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung trên địa bàn các huyện miền 
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núi còn rất khó khăn về nguồn nguyên liệu (cát, mạt đá); do đó Chủ đầu tư 
nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy gạch tuynel trên cơ sở đã xác định được 
nguồn nguyên liệu trên địa bàn huyện và đầu tư theo công nghệ tiên tiến, tự 
động hóa, sử dung nguyên liệu đất đồi trình cấp có thẩm quyền là phù hợp. 
Đồng thời, theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, công nghệ sản xuất gạch tuynel 
bằng nguyên liệu đất đồi được khuyến khích. Trong thời gian kêu gọi các nhà 
đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung, để đáp ứng nguồn vật liệu xây tại chổ 
cho địa phương, giảm giá thành chi phí xây dựng do vận chuyển vật liệu xây từ 
các địa phương khác; Do đó, việc bổ sung quy hoạch các điểm mỏ sét gạch, ngói 
này để sản xuất gạch tuynel là có cơ sở để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết 
định, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy. 

d) Hiện trạng: diện tích khu vực khoảng 14,8ha (ranh giới khu vực gồm 28 
điểm mỏ khép góc); phần lớn diện tích là rừng trồng keo, trong khu vực có một 
số mồ mã, hồ nước và cây bụi. Theo ý kiến của UBND huyện Duy Xuyên và 
UBND xã Duy Hòa thì khu vực không có công trình văn hóa, danh lam thắng 
cảnh, di tích lịch sử, phần diện tích này đã giao cho hộ gia đình. 

đ) Đánh giá hiện trạng và sự tác động của đất rừng, rừng: Khu vực đề nghị 
bổ sung quy hoạch đã được UBND huyện cùng các ngành của tỉnh đã kiểm tra 
thực địa đánh giá hiện trạng chủ yếu là đất rừng trồng và ngoài 3 loại rừng, 
không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên. 

e) Sự phù hợp với phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, quy hoạch, quản lý 
sử dụng đất, quy hoạch về bảo vệ và phát triển rừng: Các điểm mỏ đề nghị bổ 
sung quy hoạch nằm cách xa các tuyến đường giao thông chính không ảnh 
hưởng đến cơ sở hạ tầng giao thông; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy 
hoạch về bảo vệ và phát triển rừng. 

Theo đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên và trên cơ sở ý kiến thống nhất 
của các ngành bằng văn bản; các khu vực đề nghị bổ sung đã được kiểm tra, không 
ảnh hưởng đến đất quốc phòng, không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản 
theo quy định tại Điều 28, Luật Khoáng sản số 06/2010/QH12; để tạo điều kiện cho 
các đơn vị có năng lực thăm dò, khai thác đúng quy định, giải quyết nhu cầu 
nguyên, vật liệu xây dựng cho địa phương; Sở Xây dựng kính báo cáo Hội đồng 
nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch mỏ sét gạch ngói tại Hóc Bà Cheng, thôn Vĩnh 
Trinh, xã Duy Hòa 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. 

Sở Xây dựng kính báo cáo./. 

Nơi nhận    

- Như trên (báo cáo);      

- UBND tỉnh (báo cáo);      

- Lưu: VT, QLHT, Hai4. 
F:\13.hai2020\8. KS, VLXD\0. BS, DC 

Quy hoach khoang san 2020\BC - Duy 

Xuyen.doc 
 

Thư BPGS EMS Fax Đưa tay 
     

                             GIÁM ĐỐC 

 

 

        (Đã ký)  

 

                           Nguyễn Phú 
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UY BAN NHAN DAN 
HUYN DUY XUYEN 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tii' do - Hinh phüc 

S&L166 /UBND-KTHT 
v/v b sung mt s6 thông tin cO lien 
quan den vic bô sung quy hoch 
thäm dO khoãng san lam VLXD 

DuyXuyên, ngày4tháng 12 nãm 2019 
sO XAY DI)NG  TINH QUANG NAM 

jtj S6:.&85 
thông thuGng giai do?n 20 15-2020 

IJLi1 
NgàyI&, 

Chuyn 

— KInh gui: Si Xây dirng tinh Quâng Nam 

Ngày 14/8/20 18, Sâ Xây drng dã Chü trI phi hcTp vi S& Tài nguyen & 
Môi truOng, Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn, B Chi buy quân sr tinh 
Quàng Nam, UBNID huyn Duy Xuyên và UBND xã Duy HOa kim tra thrc dja 
theo d nghj cUa UBND huyn Duy Xuyên ti T? trInh s 21 0/TTr-UBND ngày 
29/8/2019 d nghj b sung vào quy hotch thäm do, khai thác và si:r d%ing khoáng 
san lam vt 1iu xay dirng thông thithng giai don 2015-2020 trên dia bàn xâ Duy 
Hôa, huyn Duy Xuyên. 

Theo ni dung cüa biên bàn kiêm tra, UBND huyn Duy Xuyên b sung 
mt s ni dung có lien quan theo yêu cu cüa Doàn kim tra, C%l th nhu sau: 

1. TInh hlnh quy hoich các mô khoáng san lam 4t lieu xãy dirng 
thông thirO'ng (set, gch ngói) trên dja bàn huyn: 

Dn nay, cong tác l.p quy hoch mO khoáng san lam 4t 1iu xây drng 
thông thuOng (set, gch ngói) dja bàn huyn dirge thire hin di'ing theo các quy 
djnh và hithng dn cüa UBND tinh và các s& ngành lien quan và dã dirge UBND 
tinh phé duyt t.i các Quyêt djnh so 269 1/QD-UBND ngày 4/9/20 14; 1826/QD-
UBND ngày 13/6/20 18, cii the nhu sau: 

- Diem mO phân k' quy hotch: 
+ Giai don 2014 den näm 2020, tam nhIn den näm 2030 : Gôm 06 diem 

DX 40, DX 43, DX44, DX46, DX47 và DX — DC73 có tOng din tIch là 34,65 
ha von trU lugng dr kiên là 1.393.700 m3. 

+ Giai don dir trt sau näm 2030 : GOm 01 diem DX 45 có diên tIch là 
50 ha vâi trü krçrng dir kiên là 1.75 0.000 m3  

2. Kt qua thirc hin các quy hoich: 
Trén cci sâ Quy hoch dirge duyt, các Doanh nghip, cci son san xut su 

ding 4t lieu xây drng thông thi.rOng (set, gch ngói) dã 1p các thu tiie thäm dO, 
khai thác theo quy djnh eüa UBND tinh. Kêt qua c11 the: 

- Diem mO quy hoach  truonc ngãy 4/9/2014 và dâ 1p thu tiic thäm dO khai 
thác là: 4 diem vOi tong din tIch là 18,49 ha. 

- Diem mO phân kS'  quy hoch giai doan 2014 den näm 2030 dã tin hành 
1p thu tiic thàm dO và cap phép khai tháe eho 



TT Don vi VI trI DT (ha) Van ban 

1 
Cong ty TN}IIH VLXD 

Phan Ng9c Anh 
DX44 6,03 

3900/QD- 
ngày 2/11/2017 

2 
Cong ty TN}IH VLXD 

PhanNg9cAnh 
6,17 

3853'QD-UB 
ngãy 19/10/2015 

3 
C.Ty TNHH San xuat 

DV&TM Bàn Scm 
DX43 2,77 QD 426/QD-UBND 

ngày 14/2/20 19 
Cong ty Cphn Gtch gOm 

Kiem Lam 
DX46 2,02 

QD so 584/QD- 
UBND ngày 7/2/2108 

5 Nba may gach  An HOa DX43 6,29 Dang l.p thu tiic 

6 
DX- 

DC73 
4,36 

Dang 1p thu tiic du 
gia quyên KTKS 

Tong cong 27,94 
Dánh giá thirc hin quy hoach : Các dja diem näm trong quy hoich dã 

dirge các doanh nghip sir diing nguyen 1iu dat set, gch ngói l.p eác thu tiic dê 
dixgc UBND tinh cp phép khai thác. Kêt qua thirc hin cong tác thàm dO, cap 
phép khai thác khoáng san lam 4t 1iu xây dimg trên dja bàn huyn dat  t 1 cao 
(80,63%) so vói tong din tIch quy hoach dirge duyt. Phân din tIch cOn 1i, 
qua thàm do, trcr luçmg không dam bão nên dâ âé xuât không dê nghj cap phép 
khai thác. 

3. Kiên ngh dê xuât: 
Dê dam bão nhu câu cho các doanh nghip san xuât vt 1iu xây dirng trên 

dja bàn huyn có diêu kin 1p thu tiic thäm dO, khai thác khoáng san lam 
nguyen 1iu dáp lrng yêu eâu san xuât kinh doanh, tao  vic lam cho ngithi lao 
dng trên dja bàn huyn trong thi gian sap den. UBND huyn Duy Xuyên kInh 
dê nghj S& Xây dirng xem xét, dê nghj UBND tinh Quãng Nam srm bô sung vj 
trI khu virc khe Ba Cheng, thôn Vinh Trinh, xã Duy HOa, huyn Duy Xuyên tinh 
Quàng Nam vào quy hoach  thàm dO, khai thác và s1r diing khoáng san lam vt 
1iu xây drng thông thu?ing giai doan 2015-2020. Vói các ni dung sau: 

- V trI : Hoc Ba Cheng, thôn Vinh Trinh, xã Duy Hôa, huyn Duy Xuyên. 
- Vê din tIch sau khi diêu chinh sau khi loai bO phân mô ma và han  chê 

các diem khép góe khoàng 14,8 ha 
- Hin trng khu dat : dat trông rirng san xuât. 
(co so' do, vj trI diêu chinh theo dé nghj cia Doàn kiêm tra kern theo) 

No'i nhmn: 
- TTHU, U HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Các phàng TN&MT, NN-PTNT; 
- UBND xã Duy Hôa; 
- L.ru: VT, KTHT (V12b). 

2 



Dc  Ip - Tir do - Hanh phüc HUYN DUY XUYEN 

O LilA DIEM 

18,0 ' 5 

gO Ba QuRUNG SAN XUAT 
RSX  
SKC 

n6ng H6cGiüa 

22,7 

RSX 

YTçr BAN NHAN DAN ONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 

iuiu yUC BE NGH! B QUY HOCH MO SET TREN BIA  BÀN 
XA BUY HOA, HUYN DUY XUYEN (GIAI BOIN 2015-2020) 

(Kern theo Cong van 4,J-6C /UBND-KTHT ngày 4 /12/2019 cia UBND huyçn Duy Xuyên) 

- PHAN DIN TICH BE XUAT L031 BO 
- PHAN DIN TICH BE XUAT BO SUNG 
- HIEN TRANG KHU BAT RUNG sAN XUAT, TU' CN CAC PHiA GIAP RUNG SAN XUAT 

TOA DQ RANH Glcfl 
TT 
Ri 
R2 
R3 
R4 
R5  

542386.19 
542286.72 
541746.14 
541711.63 
542055.23  

1747859.42 
1747928.12 
1747923.64 
1747811.16 
1747561.59 





TM.J N NHAND 

CHU/TICH 
/ 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NHIA VIT NAM 
HUYN  DUY XUYEN Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

Se,: 02LO /TTr-TJBND Duy Xuyên, ngàyiB tháng 8 nám 2019 

TY TRINH 
D nghj b sung vào quy hoch thãm do, khai thác và sü' dung 

khoáng san lam It 1iu xây dirng thông thu*ng giai don 2015-2020 
dja bàn xä Duy Hôa, huyn Duy Xuyên, tinh Quãng Nam 

A' s 
DEN  Ngày:E/l..IA9.. 

KInh giri: Uy ban nhân dan tinh Quãng Nam 

huyn Duy Xuyên nhan &rcic Th trinh s6 28ffTr-UBND ngày 
c!YE___.-_4-e,flfyt9 cüa UBND xã Duy 1-IOa ye vic dê nghj bô sung quy hotch thãm dO, khai 

thác và si:r ding khoàng san lam vt Eiu xây drng thông thuOng, giai dotn 20 15-2020 
trên dja bàn xâ Duy HOa, huyn Duy Xuyên. Qua ni dung d ngh cüa xâ, UBND 
huyn dã chi dao các ngành a huyn t chi'rc kiêm tra thirc th khu dt d nghj và có 
mt so ' kiên nhu sau: 

Vi trI khu dt ntm trên các thira dat 161, 184 và 196; t& bàn de, se, 02, thuôc 
khe bà Cheng, xã Duy HOa, huyn Duy Xuyên, vd'i din tich khoàng 14,8ha; Hin 
trng khu dt nêu trên là loai dat thng san xuât (RSX) và không co các cong trInh 
quc phông nm trên khu virc; ranh giài các phia giáp dAt rtrng san xut. Theo quy 
hoçtch ba loi thng và quy hoch nông thôn mâi cUã xâ khu virc trên là duo'c quy 
hoch là dAt rmg san xut. UBND huyn nhn thây khu virc nay là phü hçp d dtra 
vào quy hoch dim mö set lam 4t 1iu xây dwig thông thu&ng trén dja bàn xâ Duy 
HOa, huyn Duy Xuyên, giai doin 20 15-2020 nhäm dáp üng nhu cãu scr dçing dAt set 
lam v3t lieu gch, ngói cüa dja phuong trong thOi gian dn. 

(Co kern theo sd d dja diê'm và các van ban lien quan) 
D có c sâ trin khai thrc hin các thu tiic theo quy djnh, UBND huyn Duy 

Xuyên kinh d nghj UBND tinh, Sâ Xây dirng tmnh Quäng Nam quan tam, xem xét b 
sung vj trI trên vào 4uy hoach thäm dO, khai thác và si'r diing khoáng san lam vat lieu 

xây dimg thông thu&ng trên dja bàn tinh, giai do?n 2015-2020 theo ni dung Cong 
van se, 372 1/UBND-KTN ngày 10/7/20 18 cüa UBND tinh Quãng Nam. 

KInh 

Noi n/ian: 
-Nhutrên; 
- Cáo sâ: Xây dLrng, TN&MT tinh; 
- CT, cáo PCT UBND huyii; 
- Phông TN&MT huyn; 
- UBND xâ Duy Hôa; 
- Li.ru: VT, KTHT (ViOb). 
G:QLQH KS: VAT LIEU XA Y DUNG 2O19\Bo sung d&r set 
Khe ba Ghengl7TBSdat set k/ic ba C/seng.doc 

NgLyën 66n 
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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHJ NGHIA VIT NAM 
HUYN DUY XUYEN Dc  I4p  - Tr do - Hiih phüc  

SDOD!ADIEM 

KHU V1C BE NGH! BO SUNG VAO QUY HOiCH MO SET TREN BIA BÀN 

XA DUY HOA, HUYN DUY XUYEN (GIAI BOAN 2015-2020) 

(Kèin theo To' trinh sO'JAO /TTr-UBND ngàyJQ / /2O19 cia UBND huyn DuyXuyên) 

- Vi TRI NA DIEM CHAP TJ-IU4N, DIN TICH KHOANG I4,8hn 
HIEN TRANG KILU DAT RUNG SAN XUAT, TU CAN CAC PHIA ClAP RUNG SAN XUAT 

TO1L Q  RANH Glifl 
Yr X(m) Y(m) rr X(m) Y(m) TI X(m) Y(m) 
Ri 542033.32 1747577.50 Ru 542014.55 1747884.62 R21 542293.18 1748131.91 
R2 541876.08 1747767.62 R12 542028.67 1747793.02 R22 542312.26 1748109.51 
R3 541735.53 1747805.88 R13 542033.80 1747912.89 R23 542358.74 1748080.40 
R4 541711.63 1747811.16 R14 542189.22 1747868.93 R24 542399.85 1748056.81 
R5 541746.14 1747923.64 R15 542204.37 1747882.17 R25 542453.19 1748022.18 
R6 541830.52 1747898.11 R16 542273.86 1747920.94 R26 542448.12 1747992.91 
R7 541875.71 1747842.23 R17 542286.72 1747928.12 R27 542363.79 1747874.89 
R8 541894.32 1747858.19 R18 542204.29 1748137.17 R2 8 542053.04 1747606.19 
R9 541845.59 1747924.72 R19 542225.61 1748139.78 
RiO 541955.46 1747904.32 R20 54223608 1748113.67 
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    UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:  118 /SNN&PTNT-CCKL 

V/v tham gia ý kiến khu vực đề nghị 

bổ sung mỏ đất sét tại xã Duy Hòa, 

huyện Duy Xuyên. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Quảng Nam, ngày  20 tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 2172/SXD-QLHT ngày 

30/12/2019 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến khu vực đề nghị bổ sung mỏ đất 

sét tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh (Kèm theo Công văn số 2266/UBND-

KTHT ngày 19/12/2019 của UBND huyện Duy Xuyên; Biên bản làm việc ngày 

07/11/2019; Sơ đồ địa điểm khu vực đề nghị bổ sung vào quy hoạch mỏ sét trên địa 

bàn xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên giai đoạn 2015-2020).  

Qua kiểm tra, đối chiếu các vị trí tọa độ ranh giới khu vực đề nghị bổ sung mỏ 

đất sét tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên với kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 

Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo 

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017, kết quả kiểm kê rừng được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 13/12/2016, Sở Nông nghiệp 

và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Kết quả kiểm tra, rà soát 

- Vị trí: Khoảnh 1, 2, 6, 7, tiểu khu 415, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Tổng diện tích: 14,88 ha. Trong đó: 

+ Diện tích quy hoạch chức năng sản xuất: 13,51 ha, hiện trạng là rừng trồng  

+ Diện tích ngoài quy hoạch ba loại rừng 1,37 ha, hiện trạng gồm: 0,53 ha rừng 

trồng, 0,84 ha đất khác. 

Theo kết quả kiểm tra hiện trường và kiến nghị tại Biên bản làm việc ngày 

07/11/2019, diện tích đã được tách bỏ là 4,21 ha  (do chồng lấn mồ mã và hạn chế các 

điểm khép góc). Chủ đầu tư đã quy hoạch bổ sung diện tích 4,21 ha gồm: Quy hoạch 

chức năng sản xuất 3,44 ha (rừng trồng), ngoài quy hoạch ba loại rừng 0,77ha (rừng 

trồng 0,02 ha, đất khác 0,75 ha). 

2. Kiến nghị, đề xuất 

Tại Công văn số 2266/UBND-KTN ngày 19/12/2019 của UBND huyện Duy 

Xuyên xác định UBND huyện đã thực hiện theo Biên bản làm việc ngày 07/11/2019 

giữa đại diện các đơn vị: Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Duy Xuyên, UBND xã Duy 

Hòa đã điều chỉnh, bổ sung diện tích quy hoạch mỏ sét theo kiến nghị của các Sở, 

ngành. 

Trong quá trình lập hồ sơ các thủ tục đầu tư; đề nghị chủ đầu tư lập các thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng rừng (diện tích quy hoạch chức năng sản xuất); lập phương 
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án trồng rừng thay thế theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019  

của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời để Sở Xây dựng được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, CCKL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hưng 
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 UBND TỈNH QUẢNG NAM 

  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:   134/STNMT-KS 

V/v khu vực bổ sung quy hoạch mỏ đất sét tại 

xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 04 tháng 02 năm 2020 

                                  

                 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2172/SXD-QLHT 

ngày 30/12/2019 của Sở Xây dựng về việc đề nghị tham gia ý kiến khu vực đề 

nghị bổ sung mỏ đất sét tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên vào Quy hoạch thăm 

dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa 

bàn tỉnh. Qua xem xét nội dung, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như 

sau: 

Ngày 07/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia khảo sát thực tế 

khu vực đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường do Sở Xây dựng chủ trì để 

bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND huyện Duy 

Xuyên tại Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 29/8/2019 (đã có Biên bản làm 

việc). Qua kiểm tra thực tế có một số mồ mả nằm tập trung trong khu vực và 

nhiều điểm góc tọa độ; do đó Đoàn đã yêu cầu  UBND huyện Duy Xuyên xem 

xét loại bỏ phần diện tích mồ mả và hạn chế các điểm góc khép kín và đánh giá 

các thông tin, điểm mỏ đã được quy hoạch, các điểm mỏ đã được cấp phép khai 

thác, các điểm mỏ chưa đủ điều kiện khai thác, nhu cầu thực tế nguồn nguyên 

liệu của địa phương. 

Ngày 19/12/2019, UBND huyện Duy Xuyên có Công văn số 

2266/UBND-KTHT về việc bổ sung một số thông tin có liên quan theo yêu cầu 

của Đoàn kiểm tra; theo Sơ đồ điều chỉnh kèm theo Công văn số 2266/UBND-

KTHT đã loại bỏ phần diện tích có mồ mả tập trung và hạn chế các điểm góc 

theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất đưa 

khu vực đất sét làm VLXDTT tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên (theo Sơ đồ 

địa điểm kèm theo Công văn số 2266/UBND-KTHT ngày 19/12/2019 của 

UBND huyện Duy Xuyên) vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh và kính đề nghị 

Sở Xây dựng tổng hợp các ý kiến của các Sở ngành có liên quan trước khi báo 

cáo UBND tỉnh. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường có liên quan đến khu 

vực đề nghị bổ sung mỏ đất sét tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên vào Quy 
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hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Sở Xây dựng 

nghiên cứu tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                                                                          

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, KS.                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

     GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

   

Trần Thanh Hà 

 

 
 

 

 

 



CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do -  Hanh  phtic 

BØm LNHQUANKHU5 
BO Cifi HUY QUAN SIJ' 

TINH  QUANG  NAM 

S: 533 /BCH-TM 

V/v tham gia kin b sung quy 
hoch khoáng san dat set lam 

VLXD thông thu&ig ti x Duy 
 HOa,  huyn Duy Xuyên. 

SO XAY DUNG IlNil QUANG NAM  
A' -- 

QuOng Nam, ngày 2 5tháng 02 näm 2020 

KInh giri: Si Xây dirng tinh Quâng Nam. IL'!tT'° 
Viii 

' Ngà/.&/,O.. 

Chuyn  
BCI-1QS tinh nhn duqc Cong van so 2172/SXD-QLHT ngày 30/12/2019 

cUa Sâ Xây dimg ye vic tham gia kin b sung quy hoch khoáng san d.t set 
lam VLXD thông thumg tai  xà Duy Hôa, huyn Duy Xuyên; 

Can cü kt qua kim tra thic dja ngày 07/11/20 19 cüa doàn kim tra tinh 
do S& Xây dirng chü trI cüng B CHQS tinh và các si, ngành lien quan; 

Di chiu vâi Quy hoach tng th b trI quc phông kt hçip phát trin kinh 
t - xã hi giai doan  2011 - 2020 và các vn d lien quan, B CHQS tinh có 
kin nhu sau: 

1. Vj trI d nghj b sung quy hotch khoáng san dt set lam vt 1iu xay dimg 
thông thuèng tai  xa Duy Hôa, huyn Duy Xuyên có din tIch 14,8ha; ranh giói, toa 
d dim góc theo s d vi trI kern theo Cong van s 2266/UBND-KTTH ngày 
19/12/20 19 cüa UBND huyn Duy Xuyên. 

2. Vj tn d nghj b sung quy hoach khoáng san dt set lam 4t 1iu xây dimg 
thông thuông tai  khu vrc nêu trên không ânh humg dn quc phông. 

Bô CHQS tinh thông báo Sâ Xây drng bit d tham muu thirc hiên./. 

Noinhmn: 
- Nhu trên; 
- Li.ru: VT, TH. HgO4.. 

 

Thirç'ng ta L Trung Thinh 
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