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Mở đầu 

Công tác lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản 

phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam được UBND  tỉnh rất quan tâm. Năm 2010, 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 25, Khóa 7, ngày 

9/12/2010 Nghị quyết Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND về quy hoạch khoáng 

sản tỉnh Quảng Nam. Theo quy định mới về quy hoạch thăm dò, khai thác 

khoáng sản trong Luật khoáng sản 2010 và Nghị định số 158/2016 NĐ-CP ng y 

25/11/2016 nên những quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của các cấp các 

ng nh, các địa phương thực hiện trước đây có những điểm cần phải r  soát, điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Việc quy hoạch khoáng sản phân tán nhỏ lẻ chỉ 

được thực hiện khi có công bố của Bộ T i nguyên v  Môi trường, năm 2013 

UBND tỉnh sau khi được sự thống nhất của thường trực HĐND tỉnh ban hành 

Quyết định 3164 QĐ-UBND ngày 17/10/2013 phê duyệt quy hoạch thăm dò, 

khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ của tỉnh Quảng Nam. 

Xét thấy việc  ổ sung quy hoạch điểm 02 mỏ gồm Bãi Ruộng, xã Phước 

Thành, huyện Phước Sơn v  thôn 2, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn và 01 

điểm mỏ Nước Vin, xã Trà Giác,  huyện Bắc Trà My sau khi được Bộ Tài 

nguyên v  Môi trường Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản 

phân tán nhỏ lẻ là phù hợp, đảm  ảo phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả 

nguồn t i nguyên, đáp ứng tối đa nhu cầu nguồn nguyên liệu khoáng của nền 

kinh tế; nếu không được quy hoạch để giao quản  ý,  ảo vệ, khai thác, khu vực 

n y có nguy cơ  ị khai thác trái phép. Đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý, 

khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý, có tính kế hoạch theo từng giai đoạn, sử 

dụng tài nguyên tiết kiệm có hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, an 

ninh trật tự xã hội, nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội bền 

vững của tỉnh nhà trong thời gian tới. 

Từ thực tế thấy việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử 

dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam là cần thiết, Uỷ ban nhân dân 

tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì, lập báo cáo quy hoạch trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua, UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. 

I. Tên Dự án quy hoạch: 

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác v  sử dụng khoáng sản phân tán 

nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam (thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép của UBND tỉnh). 

II. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng 

sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua: 

1. Kết quả thực hiện quan điểm, mục tiêu của quy hoạch thăm dò, 

khai thác khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh: 
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 - Công tác lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thuộc 

thẩm quyền đã được triển khai kịp thời, đúng quy định và phù hợp với chiến  ược 

khoáng sản đề ra. Theo đó, từ khi triển khai thực hiện Luật Khoáng sản năm 

2010 đến nay, UBND tỉnh đã  an h nh nhiều Quyết định phê duyệt quy hoạch 

thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản. Cụ thể là Quyết định số Quyết định số 

3164 QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt 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 v  các Quyết định bổ sung Quy 

hoạch phù hợp với quy hoạch phát triển khoáng sản chung của cả nước và của 

ngành công nghiệp Việt Nam. Đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển kinh 

tế xã hội của tỉnh. Không chồng chéo với các quy hoạch khác của tỉnh đã được 

phê duyệt. 

 - Các doanh ngiệp khai thác khoáng sản từng  ước đảm bảo khai thác, chế 

biến, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả kinh tế cao. Đảm bảo an ninh quốc 

phòng, trật tự xã hội v  môi trường sinh thái. Tạo việc   m v  nâng cao đời sống 

nhân dân. Với trữ  ượng khoáng sản được khai thác là nguồn lực rất to lớn, góp 

phần giúp địa phương có động lực phát triển kinh tế, giúp nhân dân trong vùng 

có công ăn việc làm ổn định. 

 - Các doanh ngiệp được tiếp cận và tiếp nhận được công nghệ tiên tiến, 

hiện đại của nước ngo i để mở rộng phát triển; đảm bảo ổn định nguồn nguyên 

liệu cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với mục tiêu 

chung của cả nước. 

2. Kết quả về thực hiện công tác quản lý khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 

 Căn cứ quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai 

thác khoáng sản tại 21/27 khu vực cho 15 doanh nghiệp, cụ thể: 

- Cấp 19 Giấy phép thăm dò khoáng sản tại 21 khu vực (trong đó: 02 

quặng sắt, 01 felspat (03 khu vực), 01 than đá, 15 v ng gốc); 

- Ban hành 18 Quyết định phê duyệt trữ  ượng khoáng sản (02 quặng sắt, 

01 fe spat, 01 than đá, 14 v ng gốc), 01 khu vực vàng gốc còn lại đang đề nghị 

cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản; 

- Cấp 10 Giấy phép khai thác khoáng sản (01 than đá, 09 v ng gốc). 

- Trong số 08 trường hợp đã được phê duyệt trữ  ượng khoáng sản còn lại, có 

02 08 trường hợp dừng việc lập hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản: Khu vực 

quặng sắt Núi Mun, Tam Th nh, Phú Ninh (do chưa nhận được sự đồng thuận của 

người dân tại khu vực dự án) và khu vực quặng sắt thôn 10, xã Phước Hiệp huyện 

Phước Sơn (theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2647- 
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CV TU ng y 11 3 2020); 06 08 trường hợp còn lại đang thực hiện thủ tục cấp phép 

khai thác khoáng sản.  

(Có danh sách tổng hợp kèm theo Phụ lục I). 

3. Khó khăn, vƣớng mắt trong công tác quản lý: 

- Việc thực hiện quy hoạch của các cấp, các ng nh chưa đồng bộ, còn 

vướng mắc, đặc biệt là quy hoạch lâm nghiệp (quy hoạch 03 loại rừng), gây khó 

khăn trong việc xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với các khu 

vực được quy hoạch mỏ.  

- Bộ T i nguyên v  Môi trường còn chậm khoanh định và công bố khu vực 

có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ nên chưa có cơ sở để thực hiện việc lập quy hoạch 

một số điểm mỏ khoáng sản nhỏ lẻ cho phát triển kinh tế của địa phương. Việc 

công bố các điểm mỏ chưa có kết quả điều tra, đánh giá trữ  ượng gây nhiều khó 

khăn cho công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản của địa phương.  

- Không có nguồn kinh phí cho công tác điều tra cơ  ản địa chất về 

khoáng sản, nhằm phát hiện nhiều loại khoáng sản phục vụ cho phát triển kinh tế 

xã hội của địa phương.  

- Cơ chế thỏa thuận về nhận chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất 

đối với dự án khai thác khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ chưa có quy định cụ thể làm 

phát sinh nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện. 

- Do điều kiện khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ dẫn đến số  ượng mỏ đưa v o 

khai thác trong thời gian qua tương đối nhiều, nhưng phần lớn là khai thác quy 

mô nhỏ và chủ yếu được thực hiện bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa với công 

nghệ khai thác, chế biến còn đơn giản, đầu tư còn manh mún nên hiệu quả hoạt 

động sản xuất thấp, công suất và sản  ượng khai thác chưa cao. 

4. Những đóng góp về kinh tế - xã hội: 

- Căn cứ quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai 

thác khoáng sản cho 15 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp chung v o sự 

phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giải quyết nguồn  ao động tại chỗ với 

mức thu nhập ổn định.  

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 09 Giấy phép khai thác khoáng sản vàng 

gốc quy mô phân tán, nhỏ lẻ do UBND tỉnh cấp với công suất khai thác bình 

quân 10,65kgAu/Giấy phép năm góp phần tăng thu cho ngân sách nh  nước. 

- Các đơn vị hoạt động khoáng sản ngoài việc đầu tư hạ tầng phục vụ khai 

thác, vận chuyển còn kết hợp mở đường giao thông, cầu cống, công trình công 

cộng góp phần phát triển hạ tầng địa phương. (Số liệu thu ngân sách từ hoạt 

động khai thác khoáng sản gửi kèm theo Công văn số 3298/STC-NS ngày 

26/11/2021 của Sở Tài chính và Công văn số 8920/CTQNA-KK ngày 26/11/2021 
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của Cục thuế tỉnh Quảng Nam). 

- Hoạt động khai thác khoáng sản tại các khu vực được quy hoạch trong 

thời gian qua cơ  ản chấp h nh các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất 

đai, môi trường v  các quy định khác có liên quan. Góp phần ổng định tình hình 

an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực trước đây    điểm nóng về khai thác 

khoáng sản trái phép, giúp hạn chế đáng kể tình trạng khai thác trái phép, từng 

 ước đưa hoạt động khai thác v o quy định, có sự quản lý, giám sát của cơ quan 

quản  ý nh  nước.  

III. Sự cần thiết, ý nghĩa thực tiễn của quy hoạch:   

1. Sự cần thiết phải lập bổ sung quy hoạch: 

Việc  ập  ổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế  iến v  sử dụng khoáng 

sản phân tán nhỏ  ẻ tỉnh Quảng Nam như    một việc   m có ý nghĩa thiết thực 

nhằm: 

- L m căn cứ cho việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế  iến v  sử dụng 

khoáng sản phân tán nhỏ  ẻ tỉnh Quảng Nam; 

- Đáp ứng nhu cầu cấp thiết của địa phương; 

- Quản  ý,  ảo vệ t i nguyên khoáng sản v  hoạt động khoáng sản theo quy 

định của pháp  uật. 

2. Ý nghĩa thực tiễn của lập bổ sung quy hoạch:   

- Thực tế trong nhiều năm qua, tình hình quản lý và khai thác, sử dụng 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều yếu kém dẫn đến tình trạng lãng 

phí tài nguyên, hiệu quả kinh tế - xã hội chưa cao, ảnh hưởng xấu và làm suy 

thoái môi trường nghiêm trọng.  

- Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra ngày càng phức tạp, tinh 

vi. Đặc biệt ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa mà chính quyền địa phương 

sở tại không thể kiểm soát được mặc dù UBND tỉnh các địa phương đã tổ chức 

h ng trăm đợt truy quét, đẩy đuổi mỗi năm. 

- Chi phí cho công tác truy quét, đẩy đuổi h ng năm tới hàng tỷ đồng ngân 

sách nh  nước. kết quả    sau đợt truy quét thì tình trạng khai thác trái phép lại 

tiếp diễn, khó kiểm soát, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, môi trường, tệ 

nạn gia tăng. 

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ 

lẻ tỉnh Quảng Nam sẽ    cơ sở quan trọng định hướng cho công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản ở các cấp thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp 

thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời là tài liệu cơ sở để các ng nh  iên quan, địa 

phương các cấp theo đó m  quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch 

của mình, tránh sự chồng chéo trong quy hoạch và quản lý quy hoạch. 
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- Việc lập quy hoạch khoáng sản và thực hiện quản lý theo quy hoạch của mỗi 

địa phương    nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển ổn định và bền vững kinh tế 

-xã hội phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước. Tăng cường công tác 

quản  ý nh  nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 158 2016 NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản sẽ khắc phục những 

tồn tại, yếu kém và kiềm chế được tệ nạn khai thác trái phép đang diễn ra hiện 

nay.  

Với tầm quan trọng v  ý nghĩa đó, nên việc lập bổ sung quy hoạch thăm 

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

hiện nay là cần thiết và bắt buộc trong  ĩnh vực quản lý ngành tài nguyên khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh. 

IV. Các căn cứ để lập quy hoạch:  

1. Cơ sở pháp lý để lập bổ sung quy hoạch khoáng sản phân tán nhỏ lẻ: 

- Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội Khóa 12, Kỳ 

họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011; 

 - Căn cứ Nghị định số 158 2016 NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản về nội dung Lập quy hoạch thăm dò, 

khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác quản  ý nh  nước đối với các hoạt động thăm dò, 

khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; 

- Căn cứ các Quyết định Phê duyệt quy hoạch khoáng sản chung của cả 

nước thuộc nhóm khoáng sản kim loại, khoáng chất công nghiệp v  than đá do 

Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ Công Thương phê duyệt đã  an h nh v  

công bố; 

- Quyết định số 3159 QĐ-BTNMT ngày 10/12/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân 

tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam. 

- Quyết định số 2285 QĐ-BTNMT ngày 16/10/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân 

tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam. 

- Quyết định số 1629 QĐ-BTNMT ngày 19/8/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân 

tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam. 
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- Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND ngày 9/12/2010 về quy hoạch khoáng 

sản tỉnh Quảng Nam. 

2. Tài liệu cơ sở kỹ thuật để lập quy hoạch: 

- Danh sách các điểm khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam được Bộ T i nguyên v  Môi trường quyết định phê duyệt, khoanh định, 

công bố và bàn giao cho UBND tỉnh quản lý, cấp phép theo quy định của pháp 

luật; 

- Các loại bản đồ quy hoạch của tỉnh Quảng Nam đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, công bố, gồm: Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng; Bản đồ quy 

hoach an ninh quốc phòng; Bản đồ quy hoạch khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản; Bản đồ quy hoạch thủy điện; Bản đồ quy hoạch tổng thể kinh 

tế xã hội; Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông v.v.. 

 - Bản đồ Địa chất và Khoáng sản tỉnh Quảng Nam do cơ quan chuyên 

ngành thành lập được phê duyệt, công bố v  Lưu trữ tại Tổng Cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam, tỷ lệ 1:50.000, hệ VN 2000; 

- Bản đồ địa hình tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ 1:50.000, hệ VN 2000. 

 V.Phạm vi quy hoạch: Thuộc phạm vi địa giới hành chính tỉnh Quảng 

Nam. 

VI. Mục tiêu của quy hoạch: 

- Quy hoạch tổng thể về nguồn lực tài nguyên khoáng sản hiện có trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam (trừ khoáng sản VLXD, nguyên liệu sản xuất xi măng) theo 

phân cấp quản  ý. Theo đó giúp cho các cơ quan quản  ý nh  nước có liên quan ở 

tỉnh và cấp huyện, thành phố   m cơ sở pháp  ý để quản lý, theo dõi, giám sát và 

cho phép thăm dò, khai thác khoáng sản phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và có 

hiệu quả. 

- Quy hoạch làm sáng tỏ tiềm năng khoáng sản hiện có của tỉnh theo từng 

chủng loại và trữ  ượng, quy mô phân bố, định hướng cho công tác quản lý và 

phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương phù hợp với tiềm năng khoáng sản 

của mình. 

- Quy hoạch cũng thể hiện các khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác 

khoáng sản. Các khu vực khoáng sản thuộc diện dự trữ tài nguyên quốc gia, khu 

vực Chính phủ quản lý; quy hoạch hệ thống giao thông chính; quy hoạch về 3 

loại rừng; khu vực quốc phòng, an ninh; quy hoạch về công nghiệp, hệ thống 

điện, du lịch v.v. giúp cho các ngành chức năng  iên quan theo dõi, quản lý theo 

thẩm quyền. 

- Quy hoạch thể hiện tính kế hoạch, nhu cầu cung - cầu trong hoạt động 

khai thác khoáng sản theo từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng 
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địa phương, nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên hiện có ở từng 

vùng lãnh thổ của tỉnh và phát triển bền vững. 

- Quy hoạch thể hiện phương thức khai thác, chế biến theo hướng áp dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại trong thăm dò, khai thác khoáng sản 

nhằm khai thác hợp lý, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên 

khoáng sản. 

- Tổng hợp kết quả điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự 

nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và từng vùng khoáng sản được quy 

hoạch. Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản 

hiện nay trên địa bàn tỉnh. 

- Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch khoáng sản kỳ trước đã được phê 

duyệt và công tác quản  ý trước đây của địa phương. Xác định mục tiêu thăm dò, 

khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trong kỳ quy hoạch. Xác định nhu cầu 

sử dụng khoáng sản trong từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Định hướng về đầu tư, khoa học, công nghệ thăm dò, khai thác, chế biến khoáng 

sản trong thời gian tới. 

- Trên cơ sở các tài liệu về khoáng sản được Bộ T i nguyên v  Môi trường 

bàn giao; thực hiện lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

khoáng sản phân tán nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của 

pháp luật hiện hành.  

- Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại khoáng sản cần đầu tư thăm dò, 

khai thác và tiến độ thăm dò, khai thác. Khu vực thăm dò, khai thác được giới 

hạn bới các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ 

tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp. 

- Xác định quy mô, công suất khai thác đối với từng khu vực mỏ. Yêu cầu 

về công nghệ khai thác đối với từng loại hình khoáng sản, từng mỏ. 

- Đề ra các giải pháp quản lý, tiến độ, kế hoạch tổ chức thực hiện quy 

hoạch theo từng thời kỳ phù hợp với trình độ phát triển khoa học công nghệ tại 

địa phương v  trong cả nước. 

VII. Nội dung chính bổ sung quy hoạch: 

1. Lập bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng 

sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam 02 điểm mỏ khoáng sản vàng gốc trên 

địa bàn huyện Phƣớc Sơn và 01 điểm mỏ trên địa bàn huyện Bắc Trà My 

nhƣ sau: 

1.1. Quặng vàng Khu vực Bãi Ruộng, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn. 

(Theo Quyết định số 2285/QĐ-BTNMT ngày 16/10/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường). 
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1.2. Quặng vàng Khu vực thôn 2(thôn 4B cũ), xã Phước Thành, huyện 

Phước Sơn (Quyết định số 1629/QĐ-BTNMT ngày 19/8/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường). 

1.3. Quặng vàng Khu vực Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My 

(Quyết định số 3159/QĐ-BTNMT ngày 10/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường). 

 

                         Hình 1.   Bản đồ vị trí khu vực mỏ  

 (Tọa độ, diện tích cụ thể 03 khu vực khoáng sản vàng gốc theo Bảng 1). 

Bảng1. Tọa độ, diện tích 02 khu mỏ khoáng sản vàng gốc.  

Stt 

Tên khu vực 

Hệ tọa độ VN2000, KTT 

107 độ 45 phút, múi 3 độ Diện tích 

(ha) 

X (m) Y (m) 

1 

Khu vực Bãi Ruộng, xã Phước Thành, 

huyện Phước Sơn 

1691 228 515 294 

      1,01 
1691 339 515 323 

1691 268 515 423  

1 691 198 515 374 

2 

Khu vực thôn 2 (thôn 4B cũ), xã Phước 

Thành, huyện Phước Sơn 

1691 184  515 806  

      5,67 

1691 579  515 759  

1691 760  515 954  

1691 701  515 997  

1691 548  515 880 
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1691 195 515 877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực v ng Nước Vin, 

xã Trà Giác, huyện Bắc 

Trà My  

 

KV1 

1689833 542674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       7,1 

1689646  542757 

1689494 542630 

1689503 542625 

1689487 542609 

1689494 542580 

1689556 542583 

1689765 542594 

1689769 542585 

1689797 542588 

1689805 542610 

1689821 542640 

KV2 

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 

2.Đánh giá hiện trạng và sự tác động của đất rừng, rừng (đặc biệt là 

rừng tự nhiên) đối với khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn: 

2.1. Khu vực Bãi Ruộng, xã Phƣớc Thành, huyện Phƣớc Sơn: 
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 - Về quy hoạch 03 loại rừng: Thuộc khoảnh 3, 4 Tiểu khu 719 xã Phước 

Thành, nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng với trạng thái    đất khác.Hiện trạng là 

đất trống, có một vài công trình của mỏ cũ. 

2.2. Khu vực thôn 2, xã Phƣớc Thành, huyện Phƣớc Sơn: 

- Về quy hoạch 03 loại rừng: Khu vực khoáng sản được khoanh định thuộc 

khoảnh 2, 3 Tiểu khu 710 xã Phước Thành. Trong đó: có 0,2 ha thuộc quy hoạch 

cho chức năng rừng sản xuất, trạng thái là rừng tự nhiên phục hồi (TXP); còn lại 

toàn bộ    đất khác ngoài 03 loại rừng (trạng thái    đất trống DT1, DT2). 

- Theo Công văn số  2906 /SNN&PTNT-NVTH ngày 17/11/2021 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc yêu cầu UBND huyện Phước Sơn 

thực hiện rà soát toàn bộ hiện trạng rừng trong khu vực 5,67 ha tại thôn 4B, xã 

Phước Thành, huyện Phước Sơn (theo Quyết định số 1629 QĐ-BTNMT ngày 

19/8/2021 của Bộ T i nguyên v  Môi trường) v   óc tách không đưa khu vực có 

rừng tự nhiên vào khu vực thăm dò, khai thác v  sử dụng khoán sản phân tán nhỏ 

lẻ; Ngày 22/11/2021 UBND huyện Phước Sơn có Tờ trình sô 243/TTr-UBND 

thống nhất đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Công thương  ổ sung khu vực 

Mỏ vàng khu vực thôn 2 (thôn 4B cũ), xã Phước Thành, huyện Phước Sơn v o 

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

tỉnh Quảng Nam với diện tích, vị trí và tọa độ các điểm góc khép kín như sau: 

 

Hệ tọa độ VN-2000, Kinh tuyến trục 107
0
45’, múi chiếu 

30 

STT X(m) Y(m) STT X(m) Y(m) 

1 1691724,87 515916,15 4 1691195 515877 

2 1691669,23 515972,70 5 1691184 515806 

3 1691548 515880 6 1691579 515759 

Diện tích: 52.951,65 m
2
 (5,295 ha) 

- Diện tích đề nghị sau khi điều chỉnh loại bỏ diện tích có rừng tự nhiên và 

điều chỉnh một số điểm góc, giảm 3.446,2 m
2
 (0,345 ha) so với diện tích được 

Bộ T i nguyên v  Môi trường khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ 

lẻ. 

2.3 Khu vực Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My: Theo Công văn 

số 59 /SNN&PTNT-CCKL ngày 10/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, thì tại khu vực đề nghị lập hồ sơ điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ 

lẻ khu vực Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My có quy hoạch là rừng 

phòng hộ (0,06 ha). Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra xác định lại và ý kiến tại 

Công văn 530 /SNN&PTNT-CCKL ngày 20/03/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thì “toàn bộ diện tích 7,1ha đề nghị lập hồ sơ có chức năng 

là sản xuất và ngoài quy hoạch 3 loại rừng”. 

Bảng2. Tọa độ, diện tích khu mỏ khoáng sản vàng gốc sau điều chỉnh. 
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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  

      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 
v ng 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 
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1689035 542629 

1689088 542630 

1688985 542635 

1688955 542631 

1688930 542614 

1688896 542584 

1688873 542587 

1688835 542598 

1688840 542479 

1689003 542497 

1689027 542563 

3. Sự phù hợp quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, quy 

hoạch quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch về các lĩnh vực chuyên ngành 

khác: 

3.1. Khu vực Bãi Ruộng, xã Phƣớc Thành, huyện Phƣớc Sơn: 

- Về hạ tầng giao thông: Từ thị trấn Khâm Đức theo tuyến đường Phước 

Chánh - Phước Kim - Phước Th nh đến đoạn tuyến từ lý trình Km 42+00 là khu 

vực mỏ vàng gốc Bãi Ruộng, xã Phước Thành. 

- Về hiện trạng sử dụng đất: Công ty TNHH Phước Minh được UBND 

tỉnh Quảng Nam cho phép khai thác, chế biến vàng gốc v  cho thuê đất tại Quyết 

định số 1901 QĐ-UBND ngày 08/6/2011, thời hạn đến hết tháng 6/2016. Hiện là 

đất chưa sử dụng do UBND xã Phước Thành quản lý sau khi hết phép khai thác. 

3.2. Khu vực thôn 2, xã Phƣớc Thành, huyện Phƣớc Sơn: 

- Về hạ tầng giao thông: Từ thị trấn Khâm Đức theo tuyến đường Phước 

Chánh - Phước Kim - Phước Th nh đến đoạn tuyến từ lý trình Km 36+00 là khu 

vực mỏ vàng gốc thôn 2, xã Phước Thành. 

- Về hiện trạng sử dụng đất: Công ty CP Trung Sơn được UBND tỉnh 

Quảng Nam cho phép khai thác, chế biến vàng gốc v  cho thuê đất tại Quyết 

định số 2988 QĐ-UBND ngày 25/9/2007 và Quyết định số 2695 QĐ-UBND 

ngày 27/8/2010, thời hạn đến hết tháng 9/2015. Hiện    đất chưa sử dụng do 

UBND xã Phước Thành quản lý sau khi hết phép khai thác và hết thời hạn thuê 

đất. 

3.3. Khu vực Nƣớc Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My: 
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- Về hạ tầng giao thông: Từ thị trấn Bắc Tr  My đi theo Quốc lộ 40B đến 

đoạn lý trình khoảng Km 80+00 là Khu vực Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc 

Trà My 

- Về hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng người dân đang trồng keo, cao su 

và dây leo, bụi rậm. 

 4.Liên quan đến dân cƣ, công trình kiên cố, quốc phòng, an ninh, di 

tích và môi trƣờng: 

 - Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn tại Công văn số 36/BC-

UBND ngày 22/11/2021 và kết quả kiểm tra ngày 10/11của Sở Công Thương 

phối hợp UBND huyện Phước Sơn v  các Sở, ngành liên quan thì Khu vực Bãi 

Ruộng, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn nằm sát đường giao thông liên xã 

(ĐH1), đoạn nối 02 xã Phước Kim v  Phước Thành và nằm gần khu dân cư thôn 

2 (thôn 4B cũ); Khu vực thôn 2, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn nằm sát 

đường giao thông  iên xã (ĐH1), quanh khu vực không có công trình hạ tầng 

kiên cố, không có dân cư sinh sống gần khu vực mỏ. Cả 02 Khu vực mỏ nằm gần 

đường, nếu không đưa v o quy hoạch, quản lý, khai thác sẽ xảy ra tình trạng khai 

thác khoáng sản trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự xã hội 

v  nguy cơ xảy ra tai nạn  ao động cao... (Nội dung lấy ý kiến đồng thuận của 

nhân dân đối với khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản phân tán, nhỏ 

lẻ trên địa bàn huyện Phước Sơn gửi kèm Công văn số 1360/UBND-KT ngày 
26/11/2021). 

- Do hiện trạng 02 Khu vực mỏ là mỏ cũ, ít tác động đến cảnh quan xung 

quanh nên sau khi quy hoạch, đưa v o quản lý. Các doanh ngiệp khai thác 

khoáng sản vào hoạt động sẽ từng  ước đảm bảo khai thác, chế biến, sử dụng 

hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả kinh tế cao. Đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã 

hội v  môi trường sinh thái. Tạo việc   m v  nâng cao đời sống nhân dân. Với 

trữ  ượng khoáng sản được khai thác là nguồn lực rất to lớn, góp phần giúp địa 

phương có động lực phát triển kinh tế, giúp nhân dân trong vùng có công ăn việc 

làm ổn định. 

- Liên quan đến an ninh quốc phòng, theo ý kiến của Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh tại Công văn số 3200/BCH-TM ngày 02/12/2021; Công văn số 140/BCH-

TM ngày 08/01/2020 về diện tích đất 02 khu vực bổ sung quy hoạch khoáng sản 

phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Phước Sơn v  01 khu vực huyện Bắc Trà My 

không ảnh hưởng đến quốc phòng. 

- Về đánh giá tác động của hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đến 

môi trường, biến đổi khí hậu và tình trạng sụt  ún đất tại khu vực miền núi: Hoạt 

động khai thác khoáng sản nói chung, khai thác khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ nói 

riêng  uôn có tác động đến môi trường. Do đó, các dự án khai thác khoáng sản 

đều phải lập hồ sơ đánh giá các tác động của dự án đến môi trường v  đề xuất 

biện pháp giảm thiểu, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước 
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khi đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Vì chỉ có thể thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu các tác động môi trường đến mức thấp nhất và nằm trong 

ngưỡng cho phép của các quy chuẩn, tiêu chuẩn chứ không thể thực hiện các 

biện pháp giải quyết triệt để các tác động đến môi trường nên hoạt động khai 

thác khoáng sản tại các mỏ vẫn có tác động đến môi trường. Tuy nhiên, đến nay, 

chưa phát hiện doanh nghiệp nào khai thác khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng hay gây sụt  ún đất. (Nội dung cụ thể theo Công 

văn số 2684/STNMT-KS ngày 29/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

VIII. Quan điểm về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

khoáng sản vàng gốc: 

1. Quy hoạch thăm dò vàng gốc: 

 Công tác thăm dò khoáng sản được Nhà nước và các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước đầu tư thăm dò, nhằm đánh giá chính xác trữ lượng khoáng sản 

hiện có phục vụ cho công tác khai thác, chế biến và sử dụng. Công tác thăm dò 

khoáng sản được thực hiện theo đúng quy định, quy phạm kỹ thuật, trình tự thủ 

tục của pháp luật. Các đơn vị thăm dò đều có đội ngũ cán bộ chuyên môn riêng, 

có năng lực, có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác mỏ, đảm nhận 

được công việc được giao. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đều được Hội 

đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản nhà nước thông qua, phê duyệt trước khi lập 

dự án khai thác mỏ.  

2. Quy hoạch khai thác vàng gốc: 

- Tiếp tục cho phép khai thác những mỏ vàng gốc đã được UBND tỉnh cấp 

giấy phép khai thác, chế biến. 

- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khai thác chiều sâu trong phạm vi mỏ 

được cấp để thu hồi tối đa khoáng sản vàng. Khuyến khích thu hồi khoáng sản đi 

kèm. 

- Giải quyết cho các doanh nghiệp xin nâng công suất, mở rộng diện tích 

khai, cải tiến công nghệ theo hướng hiện đại hiện đang khai thác theo giấy phép 

của UBND tỉnh cấp, nếu khu vực đó không thuộc rừng cấm.   

- Thực hiện phục hồi môi trường, môi sinh, đóng cửa mỏ đối với mỏ hoặc 

phần mỏ đã khai thác hết quặng theo quy định của pháp luật trước khi xin cấp 

mỏ mới. 

3. Quy hoạch chế biến, sử dụng khoáng sản vàng: 

  - Các dự án khai thác, chế  iến quặng v ng phải áp dụng công nghệ tiên 

tiến thân thiện với môi trường, sử dụng tổng hợp v  tiết kiệm t i nguyên, gắn 

 iền với các cơ sở, dự án chế  iến sâu v ng.  

- Hạn chế các dự án khai thác, tuyển v  chế  iến quặng v ng quy mô nhỏ, 

thủ công, công nghệ  ạc hậu, tổn thất t i nguyên, tiêu thụ năng  ượng cao v  gây 
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ô nhiễm môi trường để hình th nh các doanh nghiệp có quy mô đủ  ớn, đầu tư 

công nghệ hiện đại, đảm  ảo yêu cầu về môi trường, sở hữu nhiều mỏ để chế 

 iến sâu quặng v ng ổn định v   âu d i. 

- Đặc thù của việc khai thác vàng quy mô nhỏ hiện nay trên địa bàn tỉnh 

do các doanh nghiệp ở địa phương tự bỏ vốn đầu tư, trực tiếp quản lý. Quy mô 

khác nhau, tuổi thọ mỗi mỏ thường ngắn, công nghệ khai thác thủ công là chính, 

công suất hàng năm với khối lượng quặng nhỏ (phổ biến 3 - 5 nghìn tấn 

quặng/năm).Công nghệ chế biến ở các mỏ đều có chung một hình thức: Xay 

nghiền, tuyển trọng lực để thu hồi vàng cám. Do đặc thù này mà hình thức chế 

biến phải đặt tại mỏ là hợp lý hơn cả để chủ đầu tư dễ theo dõi, quản lý. Mỗi mỏ 

có một chủ đầu tư, có nguồn vốn và có phương pháp tổ chức sản xuất, quản lý 

riêng. Do vậy không thể quy hoạch chế biến vào một đầu mối, hay cụm đầu mối 

như các loại khoáng sản đã quy hoạch ở phần trước. Tuy vậy, chế biến vàng phải 

đảm bảo được các yêu cầu sau: 

- Nước thải sau quy trình nghiền, tuyển phải qua hệ thống đập chắn, hồ 

lắng để giảm thiểu chất thải cứng, bùn, vật chất khác trước khi thải ra môi trường 

tự nhiên. Khối  ượng quặng thải phải được kiểm soát v   áo cáo định kỳ về các 

cơ quan quản  ý để theo dõi.  

- Khu vực chế biến phải cách xa khu dân cư. Nguồn nước thải không bố trí 

thải trực tiếp vào hệ thống sông, suối đầu nguồn của nhân dân sử dụng. 

IX. Mối liên quan với các ngành, lĩnh vực kinh tế khác: 

Dự án quy hoạch thăm dò, khai thác v  sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ 

lẻ được pháp luật quy định hiện nay có nhiều điều mới và cụ thể, nội dung liên 

quan đến nhiều  ĩnh vực, nhiều ngành quản lý v  các địa phương trong tỉnh. Do 

vậy đòi hỏi phải có tính tổng hợp cao trên cơ sở thu thập đầy đủ những tài liệu 

liên quan của các ng nh, địa phương để có thể đảm bảo nội dung quy hoạch. Bao 

gồm: 

- Tài liệu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của từng huyện, thị 

xã đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Quy hoạch về khu, cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển đô thị, thị trấn, 

thị tứ. 

- Tài liệu quy hoạch của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

các nội dung: Khu vực rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng cấm, khu bảo tồn 

quốc gia, khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn đa dạng sinh học; kè, cống, công 

trình thuỷ lợi quan trọng, hồ nước v.v. 

- Tài liệu  iên quan đến quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ hiện có 

và những tuyến dự kiến sẽ mở trong tương  ai. 
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- Tài liệu  iên quan đến quy hoạch quốc phòng an ninh, hoặc ảnh hưởng 

đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

- Tài liệu  iên quan đến quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, khu, cụm 

công nghiệp, khu kinh tế mở Chu Lai; quy hoạch hệ thống  ưới điện, dự án thuỷ 

điện và các quy hoạch công nghiệp khác có liên quan. 

- Tài liệu  iên quan đến tài nguyên khoáng sản, khu vực mỏ đã được Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phê duyệt đưa v o quy hoạch thăm 

dò, khai thác, chế biến khoáng sản chung của cả nước hoặc thuộc diện dự trữ tài 

nguyên quốc gia có mặt trên địa bàn tỉnh. 

(Hồ sơ t i  iệu kèm theo gồm: 

- C c Quyết định số: 3159/QĐ-BTNMT ngày 10/12/2019; 2285/QĐ-

BTNMT ngày 16/10/2020; 1629/QĐ-BTNMT ngày 19/8/2021; 

- C c Văn bản tham gia ý kiến của các Sở, ngành, địa phương liên quan.) 
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Kết luận: 

Thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 v  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 thì các địa phương  ắt buộc phải lập quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường khoang định, công bố. 

 Nội dung quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật có tính chiến 

lược lâu dài, cụ thể đối với từng loại khoáng sản, định hướng cho công tác quản 

lý hoạt động khoáng sản trong thời gian tới với mục tiêu chung là: Phát triển 

bền vững, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên gắn liền với xây dựng 

nhà máy chế biến sâu trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự xã 

hội, an ninh quốc phòng, di tích lịch sử văn hoá và bảo đảm môi trường sinh 

thái.  

Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở tổng hợp, cập nhật, phân tích, chắt 

lọc của nhiều quy hoạch phát triển ngành kinh tế - xã hội khác của tỉnh đã được 

phê duyệt, công bố và các Quy hoạch khoáng sản do Bộ Công Thương thực hiện 

được Chính phủ phê duyệt, ban hành. 

Để Quy hoạch hoạt động khoáng sản của tỉnh Quảng Nam thực thi có hiệu 

quả, Sở Công Thương kiến nghị như sau: 

1.  Khoáng sản là tài nguyên hầu hết không thể tái tạo được. Khai thác 

chúng là lấy đi mà không bù lại được, mặt khác quá trình hoạt động khai thác, 

chế biến đều gắn liền với sự tàn phá môi trường (dù đã có báo cáo ĐTM được 

thẩm định). Do vậy, ngành khai thác, chế biến khoáng sản có đặc thù riêng, 

không như các ngành kỹ thuật khác, nên công tác quản lý, giám sát việc khai 

thác, chế biến, quy trình xây dựng mỏ, công nghệ khai thác, bảo vệ môi trường, 

chính sách thuế. v.v. ngoài quy định của pháp luật, cần có chế tài riêng, cụ thể 

đối với từng loại khoáng sản, đủ mạnh và xử lý nghiêm đối với đơn vị/tổ chức vi 

phạm. Thậm chí phải thu hồi giấy phép, buộc phải ngừng hoạt động.  

2. Cần xây dựng, ban hành quy chế đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng địa 

phương đối với từng loại khoáng sản, quy chế đấu thầu, chọn thầu để thực hiện 

thống nhất trên toàn tỉnh. Các địa phương (cấp huyện) cần tạo điều kiện cho đơn 

vị khảo sát vùng mỏ trước khi tham gia đấu thầu nhằm tránh rủi ro, đảm bảo tính 

công bằng, khách quan. 

3. Các đơn vị xin khai thác mỏ nhất thiết phải có tài liệu chứng minh rằng 

khu vực đó có biểu hiện quặng/khoáng sản (nhất là mỏ kim loại, quặng dạng 

mạch) nhằm tránh rủi ro cho doanh nghiệp và hạn chế đầu tư tràn lan, ảnh hưởng 

đến tàn phá môi trường. 
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4. Ưu tiên, khuyến khích các dự án khai thác, chế biến khoáng sản quy mô 

công nghiệp, khoáng sản trọng điểm có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nhà 

máy chế biến sâu trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết thu hồi các dự án đã có chủ 

trương cho phép đầu tư mà chậm triển khai, hoặc các mỏ do Bộ cấp phép mà 

không khai thác, chời thời cơ bán mỏ làm ảnh hưởng đến quy hoạch và thực hiện 

quy hoạch của địa phương. 

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, giám sát 

của các Sở, ngành và địa phương nơi có mỏ liên quan đến hoạt động khoáng sản, 

nhằm hướng dẫn, kịp thời khắc phục những sai phạm, đảm bảo an ninh, trật tự xã 

hội, đảm bảo môi trường sinh thái vùng mỏ nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh. 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh sớm xem xét thông qua và UBND 

tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh, để triển khai thực hiện./.    

Kính trình! 

 


