
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản 

phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 
Căn cứ các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số: 3159/QĐ-

BTNMT ngày 10/12/2019; số 2285/QĐ-BTNMT ngày 16/10/2020; số 
1629/QĐ-BTNMT ngày 19/8/2021 về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu 
vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét, 
thống nhất bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân 
tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, với các khu vực 
cụ thể như sau:

1. Khu vực khoáng sản vàng gốc Bãi Ruộng, xã Phước Thành, huyện 
Phước Sơn:

 Khu vực khoáng sản vàng gốc Bãi Ruộng, xã Phước Thành, huyện Phước 
Sơn trước đây được UBND tỉnh cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Phước 
Minh tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 08/6/2011; thời gian khai thác 
4,5 năm. Hết thời hạn khai thác, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Công ty TNHH Phước Minh hợp đồng với Liên đoàn Địa chất Xạ - 
Hiếm (thuộc Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) tổng hợp tài liệu, 
điều tra hiện trạng và xác định tài nguyên khoáng sản vàng gốc, lập báo cáo 
“Điều tra hiện trạng và xác định tài nguyên còn lại mỏ vàng gốc khu Bãi 
Ruộng, thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam” trình và 
đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1153/QĐ-
BTNMT ngày 22/5/2020, gồm 01 khu vực có diện tích 1,01 ha, tài nguyên 
vàng gốc dự báo ở cấp 333+334a là 33,2 kg Au, trong đó cấp 333 là 20,6 kg 
Au.

 Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt khoanh định khu 
vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại Quyết định số 2285/QĐ-BTNMT ngày 
16/10/2020; với diện tích khu vực 1,01 ha, có tọa độ các điểm góc như sau:
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Hệ tọa độ VN2000, kinh 
tuyến trục 107045’, múi chiếu 

30 
 

TT Tên khu vực mỏ Diện tích 

X (m) Y (m)
1691 228 515 294
1691 339 515 323
1691 268 515 4231

Khu vực Bãi Ruộng, xã 
Phước Thành, huyện Phước 
Sơn

1,01 ha

1 691 198 515 374
  
- Hạ tầng, dân cư: Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn tại Công 

văn số 36/BC-UBND ngày 22/11/2021, kết quả kiểm tra của Sở Công Thương 
và các ngành liên quan thì khu vực Bãi Ruộng, xã Phước Thành, huyện Phước 
Sơn nằm ngoài phạm vi hành lang giao thông tuyến đường liên xã Phước Kim - 
Phước Thành (ĐH1.PS), cách khu dân cư thôn 2 (thôn 4B cũ) gần nhất khoảng 
2 km.

- Hiện trạng và quy hoạch rừng: Theo Công văn số 2906/SNN&PTNT-
NVQH ngày 17/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT, phạm vi diện tích 1,01 
ha khu vực khoáng sản vàng gốc Bãi Ruộng nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng 
(N3LR), hiện trạng là đất trống, có một vài công trình khai thác khoáng sản cũ.

- Về quốc phòng an ninh: Theo ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại 
Công văn số 1995/BCH-TM ngày 30/7/2020, khu vực bổ sung quy hoạch 
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Phước Sơn không ảnh hưởng 
đến quốc phòng.

2. Khu vực khoáng sản vàng gốc thôn 2 (thôn 4B cũ), xã Phước 
Thành, huyện Phước Sơn: 

Khu vực khoáng sản vàng gốc thôn 2 (thôn 4B cũ), xã Phước Thành 
trước đây được UBND tỉnh cấp và gia hạn giấy phép khai thác cho Công ty Cổ 
phần Trung Sơn tại các Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 25/9/2007, số 
2695/QĐ-UBND ngày 27/8/2010; thời hạn được phép khai thác đến hết tháng 
9/2015. Hết thời hạn khai thác, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Công ty Cổ phần Trung Sơn hợp đồng với Liên đoàn Địa chất Xạ - 
Hiếm (thuộc Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) tiến hành tổng hợp 
tài liệu, điều tra hiện trạng và xác định tài nguyên khoáng sản vàng gốc, lập báo 
cáo “Điều tra hiện trạng và xác định tài nguyên còn lại mỏ vàng gốc khu thôn 
4B (nay là thôn 2), xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam” trình 
và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 
3494/QĐ-BTNMT ngày 14/11/2018, gồm 01 khu vực có tài nguyên vàng gốc 
dự báo ở cấp 333 là 121,25 kg Au và phê duyệt khoanh định khu vực có 
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại Quyết định số 1629/QĐ-BTNMT ngày 
19/8/2021, với diện tích khu vực 5,67 ha.

Sau khi loại trừ phạm vi có diện tích rừng tự nhiên phục hồi, UBND 
huyện Phước Sơn đề nghị khoanh định khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác, 
sử dụng khoáng sản vàng gốc thôn 2 (thôn 4B cũ), xã Phước Thành, gồm 01 
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khu vực có diện tích 5,29 ha (trong phạm vi đã được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường khoanh định), có tọa độ các điểm góc như sau:

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 
trục 107045’, múi chiếu 30 TT Tên khu vực mỏ Diện tích 

X (m) Y (m)
1691 725 515 916
1691 669 515 972
1691 548 515 880
1691 195 515 877
1691 184 515 806

1
Khu vực thôn 2 (thôn 4B 
cũ), xã Phước Thành, huyện 
Phước Sơn

5,29 ha

1691 579 515 759

- Hạ tầng, dân cư: Khu vực thôn 2 (thôn 4B cũ), xã Phước Thành, huyện 
Phước Sơn nằm ngoài hành lang an toàn giao thông, không ảnh hưởng tuyến 
đường giao thông liên xã (ĐH1), trong và lân cận khu vực không có công trình 
hạ tầng kiên cố, không có dân cư sinh sống gần khu vực mỏ.

- Hiện trạng và quy hoạch rừng: Theo Công văn số 2906/SNN&PTNT-
NVTH ngày 17/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT, phạm vi diện tích 5,29 
ha khu vực khoáng sản vàng gốc thôn 2 (thôn 4B cũ), xã Phước Thành nằm 
ngoài quy hoạch 03 loại rừng (N3LR), hiện trạng là đất trống, cây gai bụi, lau 
lách và một vài công trình khai thác khoáng sản cũ (không có rừng tự nhiên); 
không có nhà ở của người dân và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; không 
có di tích lịch sử - văn hóa; không ảnh hưởng đến quốc phòng; không thuộc 
phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đường dây điện.

- Về quốc phòng an ninh: Theo ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại 
Công văn số 3200/BCH-TM ngày 02/12/2021, khu vực bổ sung quy hoạch 
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thôn 2 (thôn 4B cũ), xã Phước Thành không ảnh 
hưởng đến quốc phòng.

3. Khu vực khoáng sản vàng gốc Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc 
Trà My:

Khu vực khoáng sản vàng Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My là 
khu vực mới điều tra địa chất khoáng sản, nằm trong Đề án “Điều tra, đánh giá 
khoáng sản vàng gốc và các khoáng sản đi kèm khu vực Nước Vin, xã Trà 
Giác, huyện Bắc Trà My” do Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Hưng Thịnh 
góp vốn đầu tư. Báo cáo kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản khu vực Nước 
Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
phê duyệt tại Quyết định số 3054/QĐ-BTNMT ngày 08/10/2018 gồm 01 khu 
vực có diện tích 43,5 ha, tài nguyên vàng gốc cấp 333 tính được là 401 kg Au. 

Tuy nhiên, sau khi loại phạm vi có diện tích rừng tự nhiên và quy hoạch 
rừng phòng hộ, UBND tỉnh chỉ đề nghị công bố khu vực khoáng sản phân tán, 
nhỏ lẻ tại Nước Vin với diện tích 7,1 ha/43,5 ha, gồm 02 khu vực (khu vực 1 
diện tích 3,9 ha; khu vực 2 diện tích 3,2 ha); đã được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường phê duyệt khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại Quyết 
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định số 3159/QĐ-BTNMT ngày 10/12/2019, có tọa độ các điểm góc xác định 
như sau:

Tọa độ điểm góc
TT Tên khu vực mỏ Diện tích Khu vực/

diện tích 
Điểm 
góc    X (m) Y (m)

KV 1   
(3,9 ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.689.833
1.689.646
1.689.494
1.689.503
1.689.487
1.689.494
1.689.556
1.689.765
1.689.769
1.689.797
1.689.805
1.689.821

542.674
542.757
542.630
542.625
542.609
542.580
542.583
542.594
542.585
542.588
542.610
542.640

1
Khu vực Nước Vin, 
xã Trà Giác, huyện 
Bắc Trà My

7,1 ha 

KV 2   
(3,2 ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.689.207
1.689.146
1.689.120
1.689.053
1.689.035
1.689.088
1.688.985
1.688.955
1.688.930
1.688.896
1.688.873
1.688.835
1.688.840
1.689.003
1.689.027

542.580
542.633
542.641
542.640
542.629
542.630
542.635
542.631
542.614
542.584
542.587
542.598
542.479
542.497
542.563

- Hạ tầng, dân cư: Hiện trạng trong khu vực khoanh định nêu trên có một 
số hộ dân đang trồng keo, cao su và dây leo, bụi rậm (đất không có rừng tự 
nhiên); không có nhà ở của người dân và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 
Trên đất không có di tích lịch sử - văn hóa; không ảnh hưởng đến quốc phòng; 
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cách xa, không thuộc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đường 
dây điện.

- Hiện trạng và quy hoạch rừng: Theo thực tế kiểm tra và xác định của 
Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 530/SNN&PTNT-CCKL ngày 
20/3/2020 thì toàn bộ diện tích khu vực khoáng sản vàng Nước Vin 7,1 ha nêu 
trên có chức năng là rừng sản xuất và ngoài quy hoạch 03 loại rừng (N3LR).

- Về quốc phòng an ninh: Theo ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại 
Công văn số 140/BCH-TM ngày 08/01/2020, diện tích đất khu vực bổ sung quy 
hoạch khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My 
không ảnh hưởng đến quốc phòng.

Để đưa các điểm vàng vào hoạt động cấp phép, có chủ mỏ quản lý, ổn 
định tình hình an ninh, trật tự trong khai thác khoáng sản và giảm thiểu ảnh 
hưởng đến môi trường; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, 
thống nhất bổ sung các điểm mỏ nêu trên đã được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường phê duyệt khoanh định phân tán, nhỏ lẻ vào quy hoạch thăm dò, khai 
thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-
2030 để chỉ đạo thực hiện các thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch và tổ chức quản 
lý theo quy định./. 

Nơi nhận:
-  Như trên;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
-  Các Sở: CT, TN&MT, NN&PTNT;
-  UBND các huyện: Phước Sơn, Bắc 

Trà My;
- CPVP;
-  Lưu: VT,TH, KTN (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Trần Văn Tân
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