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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 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 

  

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 7747/TTr-UBND ngày 25/12/2019 của UBND 

tỉnh 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, 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 làm vật liệu xây dựng 

thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 

11/7/2014, Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015. Trong quá trình 

triển khai thực hiện có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương và đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ các 

công trình trọng điểm. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 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, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ 

XXII là cần thiết. 

Căn cứ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 10 Luật Khoáng sản 20101, khoản 

2, Điều 1, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội2. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, việc bổ sung 

quy hoạch mỏ đất san lấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kính đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét thống nhất bổ sung mỏ đất san lấp tại đồi Nỗng Trọc, thôn Lộc 

Thượng, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn với diện tích 9,4 ha (tọa độ khép góc khu vực 

theo Tờ trình 7747/TTr-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh) vào quy hoạch 

thăm dò, khai thác, chế biến 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. 

b) Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất 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, Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh một số vấn đề sau: 

                                                 
1 Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
2 Các quy định nêu tại điểm c, khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 

01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan 

trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt. 
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- Tổ chức khai thác theo đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật hiện 

hành; sản lượng khai thác chỉ sử dụng cho mục đích phục vụ thi công Hồ chứa 

nước Lộc Đại; thực hiện đóng cửa mỏ theo đúng quy định của pháp luật sau khi dự 

án Hồ chứa nước Lộc Đại hoàn thành.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ môi trường trong khai thác 

khoáng sản theo cam kết được phê duyệt, đảm bảo các giải pháp về an toàn lao 

động, an ninh trật tự trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương rà soát các điểm mỏ 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đưa vào quy hoạch nhưng chưa phù hợp với yêu 

cầu thực tiễn, không đảm bảo chất lượng, trữ lượng khai thác, đề xuất HĐND tỉnh 

xem xét đưa ra khỏi quy hoạch. 

2. Về dự thảo nghị quyết 

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 quy hoạch mỏ đất san lấp phục vụ thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại, xã 

Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, 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). 
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