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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số: 6795 /UBND-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

         Quảng Nam, ngày   13    tháng 11 năm 2019 
 

V/v đề nghị thống nhất bổ sung khu 

vực khoáng sản vàng gốc tại thôn Trà 

Văn, xã Phước Kim, huyện Phước 

Sơn vào quy hoạch thăm dò, khai 

thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh 

 

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh 

Khu vực khoáng sản vàng gốc tại thôn Trà Văn, xã Phước Kim, huyện Phước 

Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 144/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2011 (hết hiệu lực từ ngày 04/9/2014); sau khi đã tổ chức thăm dò, phê 

duyệt trữ lượng, đến nay đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và 

công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại Quyết định số 1932/QĐ-

BTNMT ngày 26/07/2019; với vị trí, tọa độ sau khi đã được Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND huyện Phước Sơn kiểm tra, loại trừ phần diện tích ảnh hưởng đến 

rừng tự nhiên, còn lại: 
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Vàng khu 

vực thôn Trà 

Văn, xã 

Phước Kim, 

huyện Phước 

Sơn 

Xã Phước 

Kim, huyện 

Phước Sơn  
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Căn cứ Điều 11, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính 

phủ thì điểm mỏ được khoanh định và công bố tại Quyết định số 1932/QĐ-

BTNMT ngày 26/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện lập thủ 

tục bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh. 
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Theo Công văn số 122/HĐND-TTHĐ ngày 13/8/2014 của Thường trực 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 

khu vực khoáng sản vàng gốc tại thôn Trà Văn, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn 

vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, để UBND tỉnh tiếp tục 

thực hiện các thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch và tổ chức quản lý, khai thác đảm 

bảo hiệu quả./. 

Kèm các văn bản liên quan gửi trên trục liên thông, gồm: 

- Công văn số 1562/SCT-KTATMT ngày 06/11/2019 của Sở Công thương; 

- Các Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 513/BTNMT-ĐCKS 

ngày 24/12/2016, số 6862/BTNMT-ĐCKS ngày 17/12/2018; 

- Quyết định số 1932/QĐ-BTNMT ngày 26/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 24/10/2019 của UBND huyện Phước Sơn; 

- Các Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT: số 1697/SNN&PTNT-CCKL 

ngày 30/9/2019 và số 1913/SNN&PTNT-CCKL ngày 28/10/2019; 

- Công văn số 1574/STNMT-KS ngày 16/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Công văn số 2405/BCH-TM ngày 25/10/2019 của BCH Quân sự tỉnh. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐND tỉnh (B/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, TN&MT, NN&PTNT; 

- CPVP; 

- UBND huyện Phước Sơn; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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