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NGHỊ QUYẾT 

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản 

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

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Xét Tờ trình số     /TTr-UBND ngày ..... tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh 

về đề nghị ban hành Nghị quyết về về đề nghị thông qua bổ sung Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam; 

Báo cáo thẩm tra số ...../BC-HĐND ngày    tháng    năm 2021 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. 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 theo Nghị quyết 

số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 đối với 03 mỏ khoáng 

sản có diện tích, tọa độ cụ thể như sau: 

Stt Tên khu vực 

Hệ tọa độ VN2000, KTT 107
0
45’, 

múi chiếu 3
0 

Diện tích  

X(m) Y(m) 

1 
Vàng gốc khu vực Bãi 

Ruộng, xã Phước Thành, 
huyện Phước Sơn 

      1691 228        515 294 

1,01(ha)       1691 339        515 323 

      1691 268        515 423  

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-158-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khoang-san
https://vanbanphapluat.co/nghi-quyet-23-2014-nq-hdnd-tham-do-khai-thac-khoang-san-binh-phuoc-den-2020-dinh-huong-2030
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      1691 198        515 374 

2 
Vàng gốc khu vực thôn 2 
(thôn 4B cũ), xã Phước 

Thành, huyện Phước Sơn 

      1691725        515916 

         5,29(ha) 

1691669        515972 

1691548 515880 

1691195 515877 

1691184 515806 

1691579 515759 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vàng gốc khu 

vàng Nước Vin, 
xã Trà Giác, 
huyện Bắc Trà 
My  

 

KV1 
(3,9 ha) 

1689833 542674 

 

          7,1(ha) 

1689646 542757 

1689494 542630 

1689503 542625 

1689487 542609 

1689494 542580 

1689556 542583 

1689765 542594 

1689769 542585 

1689797 542588 

1689805 542610 

1689821 542640 

    KV2 
  (3,2 ha) 

1689207 542580 

1689146 542633 

1689120 542641 

1689053 542640 

1689035 542629 

1689088 542630 

1688985 542635 

1688955 542631 

1688930 542614 

1688896 542584 

1688873 542587 

1688835 542598 

1688840 542479 

1689003 542497 

1689027 542563 

Điều 2. Thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản vàng gốc đối với 02 

mỏ khoáng sản tại khu vực Bãi Ruộng, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn và 

khu vực thôn 2(thôn 4B cũ), xã Phước Thành, huyện Phước Sơn (theo quy hoạch 

Đồi chim-thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) tại Phụ lục 05 Nghị quyết 

số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 
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a) Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định. 

b) Công bố quy hoạch khoáng sản đến các Sở, ngành liên quan và Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp quản lý, kiểm tra, thanh tra, 

theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; quá 

trình khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn cụ thể của huyện, 

tỉnh. 

c) Rà soát, kiểm tra các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật trước 

khi cấp phép; tuyệt đối không làm ảnh hưởng chồng lấn vào rừng tự nhiên, rưng 

phòng hộ, thực hiện nghiêm Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính 

phủ. 

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức hoạt động khai 

thác, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; bảo vệ 

môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản theo cam kết được phê duyệt. 

đ) Định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình hoạt động khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh để theo dõi, giám sát. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân. 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết. 

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ 5 thông qua ngày … tháng … năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … 

năm 2022./. 

Nơi nhận: 

- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Các Bộ: TNMT; CT; 

- Cục Kiểm ra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- VPQH, VPCP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành Tỉnh; 

- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, T/phố; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Q.Nam; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, KT-NS (.) . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 


