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

về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang, 

Bắc Trà My, Đại Lộc

Qua xem xét Tờ trình  số  5046/TTr-UBND ngày  28/8/2020 về đề nghị ban
hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang, Bắc Trà
My, Đại Lộc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội
dung sau:

I. Về nội dung Tờ trình

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
(gọi tắt là quy hoạch khoáng sản) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại
Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014. Sau hơn 05 năm, triển khai
thực hiện quy hoạch đã bộc lộ một số bất cập như vị trí quy hoạch một số điểm mỏ
cát đã thay đổi địa hình; một số điểm mỏ chưa có giao thông kết nối, ảnh hưởng
khu dân cư, môi trường nên không đủ điều kiện thăm dò, khai thác. Do đó, tại kỳ
họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là phù hợp.

1. Về điều chỉnh tọa độ 01 điểm mỏ cát xây dựng tại huyện Bắc Trà My

Điểm mỏ có ký hiệu BTM8 tại Sông Trạm, thôn Thanh Trước, xã Trà Đông
được quy hoạch mỏ cát xây dựng với diện tích 5,0 ha tại Nghị quyết 126/2014/NQ-
HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng
của dòng chảy nên vị trí, diện tích thực tế khu vực điểm mỏ đã thay đổi so với quy
hoạch. Qua khảo sát thực tế, ý kiến của các ngành, địa phương, điểm mỏ đề xuất
điều chỉnh có diện tích là 6,63 ha, hiện trạng là bãi bồi, xen lẫn cây bụi. Trong và
gần khu vực không có các công trình văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh, không
ảnh hưởng đến đất quốc phòng. Do đó, để tạo điều kiện phục vụ nguồn nguyên liệu
tại chỗ cho địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị Hội đồng nhân dân
tỉnh thống nhất điều chỉnh tọa độ 01 điểm mỏ cát xây dựng BTM8 tại thôn Thanh
Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My (tọa độ khép góc khu vực theo Tờ trình số
5046/TTr-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh).

2. Về bổ sung 8 điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức,
Duy Xuyên, Nam Giang, Bắc Trà My, Đại Lộc vào quy hoạch  khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường
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UBND tỉnh đề nghị bổ sung 08 điểm mỏ vào quy hoạch khoáng sản gồm: 03
điểm mỏ đất san lấp (01 điểm mỏ tại huyện Đại Lộc với diện tích 12,0 ha; 02 điểm
mỏ tại huyện Hiệp Đức với diện tích 12,5 ha); 04 điểm mỏ sét gạch, ngói (01 điểm
mỏ tại huyện Duy Xuyên với diện tích 14,8 ha; 03 điểm tại huyện Nam Giang với
diện tích 24,07 ha); 01 điểm mỏ cát tại huyện Bắc Trà My với diện tích 0,555 ha.

 Qua xem xét các hồ sơ liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận
thấy: việc bổ sung các điểm mỏ vào quy hoạch khoáng sản là cần thiết, nhằm đáp
ứng nhu cầu vật liệu xây dựng các công trình hạ tầng, cung cấp nguồn nguyên liệu
ổn định, lâu dài cho các nhà máy gạch tuynel trên địa bàn, góp phần giảm giá thành
vật liệu xây dựng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mặt khác,
hiện trạng các điểm mỏ đề nghị bổ sung vào quy hoạch khoáng sản chủ yếu là đất
trồng rừng sản xuất của nhân dân, phù hợp quy hoạch, quản lý sử dụng đất, quy
hoạch bảo vệ và phát triển rừng; không thuộc đất quốc phòng; không có các công
trình văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh.

Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung
UBND tỉnh trình, kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

3. Kiến nghị, đề xuất

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung vào quy
hoạch khoáng sản, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh một số vấn
đề sau:

- 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 việc ký quỹ phục hồi
môi trường, cam kết hoàn thổ phục hồi môi trường theo đúng quy định pháp luật
hiện hành trước khi cấp phép khai thác. Trong quá trình tổ chức khai thác cần đảm
bảo môi trường, vận chuyển, hành lang an toàn giao thông, tránh sạt lở bờ sông, hư
hại các công trình hạ tầng giao thông.

- Đối với các điểm mỏ liên quan đến đất rừng trước khi cấp phép khai
thác, đề nghị  lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sản xuất sang
mục đích khác, có phương án trồng rừng thay thế và các nội dung liên quan khác
đảm bảo theo quy định của Luật Lâm nghiệp và 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.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau khi cấp phép, nhất là việc thực
hiện phục hồi môi trường, khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông trên địa bàn.

- Tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/2014/NQ-
HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, 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  trên  địa  bàn  tỉnh  và  Nghị  quyết
181/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 126/2014/
NQ-HĐND, báo cáo kết quả và kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc
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điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; đồng thời, đưa ra khỏi quy hoạch các điểm mỏ
không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không đảm bảo chất lượng, trữ lượng
khai thác. 

II. 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 điều
chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên
địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang, Bắc Trà My, 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

#ChuKyLanhDao
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