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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
Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Hiệp Đức

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 195/HĐND-KTNS ngày 27/7/2020 và Công văn số
219/HĐND-KTNS ngày 25/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức
khảo sát mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Hiệp Đức;
Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh như sau: 

1. Về quy hoạch: Theo Nghị Quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014
của HĐND tỉnh và 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 VLXDTT
tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn
huyện Hiệp Đức chưa có quy hoạch mỏ đất san lấp.

2. Vấn đề liên quan đến việc bổ sung 02 điểm mỏ đất san lấp

a) Sự cần thiết bổ sung quy hoạch: Theo quy hoạch được duyệt, trên địa bàn
huyện Hiệp Đức chưa có quy hoạch mỏ đất san lấp. Để giải quyết nhu cầu vật liệu
đất san lấp, phục vụ xây dựng các công trình trên địa bàn huyện trong thời gian đến,
việc bổ sung quy hoạch một số mỏ đất trên địa bàn huyện là cần thiết.

b) Nhu cầu sử dụng nguyên liệu: Theo báo cáo của Phòng Kinh tế Hạ tầng
huyện Hiệp Đức thì hiện nay chưa có điểm mỏ quy hoạch, bên cạnh đó việc đầu tư
phát triển cơ sở hạ tầng và hình thành các khu dân cư nên cần một lượng đất đắp
rất lớn (Công văn số 429/BC-KT-HT ngày 10/8/2020)

c) Các nội dung liên quan

- Khu vực Đồi Dương Hội, thôn Tam Tú, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức:

+ Diện tích: 4,3ha;

+ Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Hiệp Đức điều chỉnh
ranh giới  khu vực và loại bỏ đất ở của các hộ dân và hành lang tuyến đường
ĐH2.HĐ. Khu vực còn lại hiện trạng chủ yếu là đất rừng sản xuất (cao su và keo).
Theo ý kiến của địa phương thì phần lớn diện tích đã cấp sổ cho nhân dân, không
có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong và gần khu vực.

+ Theo kết quả kiểm tra và ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị liên quan, khu
vực không ảnh hưởng đến quốc phòng; không sử dụng đất rừng tự nhiên, đất rừng
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phòng hộ; trong và gần khu vực không có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh;
không nằm dọc theo quốc lộ, cao tốc.

- Khu vực Đồi Tranh, khối phố An Nam, thị trấn Tân An:

+ Diện tích: 8,2ha;

+ Hiện trạng chủ yếu là đất rừng trồng keo. Theo ý kiến của UBND huyện và
UBND xã thì phần lớn diện tích đã cấp sổ cho nhân dân, không có di tích lịch sử,
danh lam thắng cảnh trong và gần khu vực.

+Theo kết quả kiểm tra và ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị liên quan, khu
vực không ảnh hưởng đến quốc phòng; không sử dụng đất rừng tự nhiên, đất rừng
phòng hộ; trong và gần khu vực không có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh;
không nằm dọc theo quốc lộ, cao tốc.

d) Văn bản của các ngành tham gia các nội dung liên quan:  Công văn số
1863/STNMT-KS ngày 25/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn
số 1488/SCT-KTATMT ngày 23/10/2019 của Sở Công thương; Công văn số 1874/
SNN&PTNT-CCKL ngày 23/10/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Công văn số
2404/BCH-TM ngày 25/10/2019 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Theo đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức 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 02 điểm mỏ đất san lấp trên địa bàn huyện Hiệp Đức 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.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 



TM. UY BAN NHAN DAN 
- KT. CHU TICH 
"1.00HU)TIC 

Nguyn Van Nani 

U( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYEN HIEP D1YC Dc 1p - Tii' do - Hanh phác 

S:..4J,L/TTr-UBND Hip D&c, ngày JJ,i tháng 6 nàrn 2019 

TO TRINH 
Be nghj ho sung mô khoáng san dat san lap vào Quy hoch thãm do, khai 

• •üdiing khoáng san lam vtliu xây dyng thông thu*ng den näm 
jXyUNGTINHQUA 2020, tam nhIn den nam 2030 

A i SO. .................. 
DEiN 

 N  gay!  I.i .rrAJ  KInh gun: U ban nhân dan tinh Quâng Narn. 

ciyiv...................UB!  'D huyn Hip Dirc có Báo cáo so 67/BC-UBND ngày 21/3/2019 ye 
Quy hotch thäm do, khai thác và sir diing khoáng san lam vt lieu xây dirng 
thông ththng trên dja bàn huyn Hip Drc. Sau khi dugc SO, Ban ngành lien 
quan cUa tinh kiêm tra xac djnh ranh giOi din tIch khu dat nêu trên, UBND 
huyn Hip Di'rc xin diêu chinh 'ai  ni dung Báo cáo so 67/BC-UBND ngày 
21/3/2019 tix 05 diem quy hoch rnO dat xuông con 04 diem (co bang tong hcp 
kern theo). 

Vy, UBND huyn Hip Du'rc kInh mong du'çc sir quan tarn giãi quyt kjp 
thOi cüa qu cap./. '1 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
-SôXaydrng; 
- Ltru: VT, KT&HT. 





Bang tong hQ'p diem Quy hoich thãm do, khai thác các dim mO khoáng san lam VLXDTT 
Kern theo Ta trInh so 4)-'l/TTr-UBND ngày d',t /6/2019 cia UBND huyn Hip Dc 

Stt A • Ten diem • . 
Dia diem 

Diên 
tich (ha) 

- Trir Itrçrng va 
Tài nguyen 

. 
dir kien 

(1000m3) 

Tça d khép góc khu viyc 
mó 

Wén trang sü' dung 
dat 

X(m) Y(m) 

I: Dat san lap 

NñiLac Son 9,38 990,00 

549.837 1.727.654 

549.794 1.727.620 

549.750 1.727.623 

549.718 1.727.584 

549.588 1.727.562 

549.472 1.727.656 

549.289 1.727.670 

549.032 1.727.586 

549.008 1.727.662 



549.034 1.727.657 

549.051 1.727.658 

549.091 1.727.674 

549.188 1.727.713 

549.244 1.727.722 

549.345 1.727.774 

549.431 1.727.761 

549.545 1.727.729 

549.586 1.727.727 

549.611 1.727.735 

549.684 1.727.797 

549.790 1.727.785 

2 
Dôi Du'o'ng HOi 
(ben trái) 

Thôn Tarn Ti, xã Quê 
Lu'u 

4,3 112,50 

538.840 1.720.262 Rfi'ngsân xut, ni 
thp, dã cp bla cho 
dan 

539.085 1.720.332 

539.120 1.720.205 



- 

--- 

• •.• 



539.065 1.720.187 

538.889 1.720.075 

538.845 1.720.161 

538.822 1.720.238 

3 Di Tranh fli ph An Nam, thj 
trânTânAn 

8,2 1.050,00 

539.258 1.722.989 

Dat da cap bla cho dan 

539.318 1.722.883 

539.084 1.722.672 

538.958 1.722.474 

538.886 1.722.553 

538.902 1.722.736 

4 KhuMôO ThônTràHunh,xã 
Song Trà 7,1 750 

527.865 1.717.757 

Dat nrng san xuât, dã 
cp bla cho nhân dan 

527.809 1.717.971 

528.012 1.718.241 

528.138 1.718.258 

528.154 1.718.183 

528.119 1.718.125 

528.097 1.718.062 

528.040 1.717.986 

527.944 1.717.934 



¶ 



IVo'! iilzân: 
- So Xây dtrng tinh Quang Nam; 
- Luu: VT, KT&HT. 

Nguyn Nhu' Cong 

TM.0 AN NHAN DAN1 
I CH 

UY BAN NHAN DAN 
iIjJYN  HIJP DIXC 

sO XAY DVNG  TINH QUANG NAM 

A' So 61tBC-UBND 

DEN Ng 

Chuyn:.. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phile 

HJp Dic, ng&v Atháng 3 nãrn 2019 

BAO CÁO 

di thm do, khai thác và sü' ding khoáng san lam vt 1iu xy ding 
thông thu'Ong trên dja bàn huyn Hip Due 

Thrc hin Cong van so 238/SXD-QI..HT ngày 04/312019 cüa SO Xãy 
ding tinh Quàng Narn ye vic Quy hoach thani dO, khai thác và sü ding khoáng 
san lam vt 1iu xây dimg thông thithng trên dja bàn tinh Quàng Nam; UBND 
huyn Hip Di:rc dã tin hành rá soát, thông ké theo nhu câu thçre té ti dja 
phixong các diem Quy hoach  khoáng san lam vt 1iu xây dçrng thông thuàng 
trén dja bàn huyn gôrn 05 vj trI dat san lap ('co bang thông ké chi tiêt kern theo). 

Vy, UBND huyn Hip Dirc kInh báo cáo SO Xây dçrng Quâng Narn 
cugc biêt và tong hçxp./. 



Bang tong hqp Quy 1ioc1i thãrn do, khai thác các diêrn mO klioáng san lam VLXDTT 
('Kèin tlieo Báo cáo so 6 -/BC-UBND ngày /, /'3/2019 cza UBND huyn Hip D&c,.) 

stt Ten iiiCm Bia diem 
Din 

tIch (ha) 

Trü' ltrng và 
rIài nguyen 

dir kiêii 
(1000m3) 

TQa di khép gee khu vçrc 
mO 

Hin trtng ü' ding 
dt 

X(m) Y(m) 

I: Bat san lap 

1 Nüi Lac Son 
Thôn NhI Dông — NhI 
Tây, xa BInh Lam 

10,11 990,00 )49750 1.727.589 Dâtrirrigsãnxut 

549.588 1 .727.562 

549.472 1.727.656 

549.289 1.727.670 

549.966 1.727.564 

549.008 1.727.662 

549.0.34 1.727.657 

549.051 1.727.658 

549•Q() I 1.727.674 



549. 188 1.727.713 

549.244 1.727.722 

549.345 1.727.774 

549.43 1 1.727.761 

549.545 1.727.729 

549.586 1.727.727 

549.611 1 .727.7:3 5 

549.757 1.727.860 

061 Duong 1-iôi 
(ben trái) 

Thôn 3, xã Qu Luu 4,00 112,50 

538.814 1.720.254 

Rung san xuât, nái 
thâp 

539.054 1.720.344 

539. 121 1. 720. 164 

538.882 1.720.074 

DÔ Phái Bãc 
Khôi phô An BAc, th 
tr'mn Tan An 

7,99 800,00 

539.562 1.724.310 

Dt d cap bIa 

C,f\ - 
331.) 1.724.268 

539. 179 1.724.265 

539.201 1.724.069 

539.424 1.724.069 

539.624 1.724.183 

Dôi Tranh Khôi phô An Narn, thj 10,50 1.050,00 539.258 1.722.989 E)ât d cap bla 





ti4nTânAn 539.318 1.722.883 

539.084 1.722.672 
538.952 1.722.458 
538.862 1.722.521 

538.865 1.722.741 
543.484 1.718.383 

543.876 1.718.451 

543.775 1.718.735 

527.865 1.717.757 

527.809 1.717.971 
528.012 1.718.241 

528.138 1.718.258 
5 KhuMôO Thôn2,xãSôngTra 7,10 750 528.154 1.718.183 Dâtthngsânxuâ 

528.119 1.718.125 
528.097 1.718.062 
528.040 1.717.986 
527.944 1.717.934 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1874 /SNN&PTNT-CCKL  Quảng Nam, ngày 23  tháng 10 năm 2019 
 

V/v ý kiến đối với khu vực đề nghị bổ 

sung quy hoạch khoáng sản đất san 

lấp làm vật liệu xây dựng thông 

thường trên địa bàn huyện Hiệp Đức 
 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng. 
 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1648/SXD-QLHT ngày 

10/10/2019 của Sở Xây dựng về việc đề nghị có ý kiến đối với các khu vực bổ 

sung quy hoạch đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường (gọi tắt: VLXDTT) 

trên địa bàn huyện Hiệp Đức (đính kèm Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 

24/6/2019 của UBND huyện Hiệp Đức; Biên bản kiểm tra ngày 09/5/2019; Báo 
cáo số 67/BC-UBND ngày 21/3/2019 của UBND huyện Hiệp Đức); sau khi kiểm 

tra nội dung đề nghị và các hồ sơ đính kèm có liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT 

có ý kiến như sau: 

1. Đối chiếu bảng kê tọa độ 04 khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch đất san lấp 

làm VLXDTT trên địa bàn huyện Hiệp Đức do UBND huyện Hiệp Đức cung cấp 

tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 24/6/2019 với bản đồ 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 Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 4379/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2016 và kết quả lồng ghép số liệu kiểm kê rừng năm 2016 với số liệu 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2011-2020 và thực hiện kiểm kê 

rừng bổ sung của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định 145/QĐ-UBND ngày 

11/01/2018, hiện trạng và quy hoạch 3 loại rừng như sau: 

TT Thôn/Xã/ Huyện 
Tiểu  

khu 

Quy 

hoạch  

3 loại 

rừng 

Hiện trạng rừng (ha) 

Tổng  

diện tích  

Trong đó 

Rừng trồng (bao gồm 

rừng đã trồng nhưng 

chưa thành rừng) 

Đất khác 

1 

Khu vực Núi Lạc Sơn 9,41 9,41 0 

Thôn Việt An, Nhì 

Tây/ Xã Bình 

Lâm/Hiệp Đức 

504 

Rừng sản 

xuất 
9,00 9,00 0,00 

Ngoài 3 

loại rừng 
0,41 0,41 0,00 

2 

Khu vực Đồi Dương Hội 4,3 4,03 0,27 

Thôn Tam Tú/ Xã 

Quế Lưu/Hiệp 

Đức 

508 

Rừng sản 

xuất 
4,03 4,03 0,00 

Ngoài 3 

loại rừng 
0,27 0,00 0,27 

3 Khu vực Đồi Tranh 8,27 8,27 0,00 



2 

 

Khối phố An 

Nam/T.Trấn Tân 

An/Hiệp Đức 

501 

Rừng sản 

xuất 
7,73 7,73 0,00 

Ngoài 3 

loại rừng 
0,54 0,54 0,00 

4 

Khu vực Mò O 7,16 7,16 0,00 

Thôn Trà Huỳnh/ 

Xã Sông Trà/Hiệp 

Đức 

517 
Rừng sản 

xuất 
7,16 7,16 0,00 

 2. Kết quả kiểm tra thực tế hiện trường: Theo kết quả kiểm tra thực tế hiện 

trường 04 khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn huyện Hiệp Đức ngày 09/5/2019 giữa Sở 

Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công 

thương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Hiệp Đức, UBND thị trấn Tân An, 

UBND xã Bình Lâm, UBND xã Quế Lưu và UBND xã Sông Trà thì hiện trạng 

rừng 04 khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch trên như sau: 

 + Khu vực Núi Lạc Sơn thuộc thôn Việt An và Nhì Tây, xã Bình Lâm: Hiện 

trạng thực tế là đất rừng sản xuất. 

+ Khu vực Đồi Dương Hội thuộc thôn Tam Tú, xã Quế Lưu: Hiện trạng thực 

tế là đất rừng sản xuất (cao su và keo). 

+ Khu vực Đồi Tranh thuộc Khối phố An Nam, T.Trấn Tân An: Hiện trạng 

thực tế là đất rừng trồng keo. 

+ Khu vực Mò O thuộc thôn Trà Huỳnh, xã Sông Trà: Hiện trạng thực tế là 

đất rừng sản xuất. 

3. Việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 

diện tích rừng trồng quy hoạch rừng sản xuất phải thực hiện theo đúng quy định và 

phải có nghĩa vụ trồng rừng thay thế. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời để Sở Xây dựng tổng hợp./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND huyện Hiệp Đức; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở; 

- 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:    1863/STNMT-KS 
V/v phối hợp    i    ối   i      h  b  

         h   h  h         04  h      

          p              h     Hi p     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 25 tháng 10 năm 2019 

  

Kí h  ửi: S              h Q     N   

 

S  T i           M i         h     ợ            ố 1648 S  -Q HT 

     10/10          S               i        h        i    ối   i      h      

     h              h   h  h                   p         i             h    

 h                  h     Hi p      Q             i           h , S  T i 

          M i              i    h     : 

Th   T      h  ố     TT -U N                     U N  h     Hi p 

         h              h   h  h                   p,                   h   i 

    h          h   h     : 

   Kh      N i     S    h     h   Vi   A      h   Nh  T  ,       h 

   , h     Hi p    ,     i    í h  ,  h ,   ợ   i i h     i      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 1727654 549837 12 1727674 549091 

2 1727620 549794 13 1727713 549188 

3 1727623 549750 14 1727722 549244 

4 1727584 549718 15 1727774 549345 

5 1727562 549588 16 1727761 549431 

6 1727656 549472 17 1727729 549545 

7 1727670 549289 18 1727727 549586 

8 1727586 549032 19 1727735 549611 

9 1727662 549008 20 1727797 549684 

10 1727657 549034 21 1727785 549790 

11 1727658 549051 - - - 

 

   Kh        i       H i,  h   T   T ,    Q      , h     Hi p    , 

    i    í h 4,3h ,   ợ   i i h     i      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 1720262 538840 5 1720075 538889 

2 1720332 539085 6 1720161 538845 

3 1720205 539120 7 1720238 538822 
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4 1720187 539065 - - - 

 

   Kh        i T   h,  hối phố A  N  ,  h       T   A , h     Hi p 

   ,     i    í h 8,2h ,   ợ   i i h     i      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 1722989 539258 4 1722474 538958 

2 1722883 539318 5 1722553 538886 

3 1722672 539084 6 1722736 538902 

 

   Kh      M  O,  h   T   H   h,    S    T  , h     Hi p    ,    

 i    í h 7,1h ,   ợ   i i h     i      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 1717757 527865 6 1718125 528119 

2 1717971 527809 7 1718062 528097 

3 1718241 528012 8 1717986 528040 

4 1718258 528138 9 1717934 527944 

5 1718183 528154 - - - 

 

Hi              h           h                ợ      S ,     h  i        

 i           hố    h     i  i        i                            hu v       

     hi       không có    ch c, cá nhân       ng  h      h     h i  h   

 h           ợ  U N     h   p ph p   

Sau khi       i    h    i          S ,     h  i                i    i   

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

h   h 04  h                       h   h  h     ,  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 04 khu vuc dat san lap Hiep Duc T10-2019.doc 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

  

N uyễn Văn Th  

 



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 
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