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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch 

thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2015, định hướng đến năm 2025

 
Theo đề nghị của Sở Công thương tại Công văn số 2102/SCT-QLNLKT ngày 

23/11/2021 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; sau khi nghiên 
cứu, đối chiếu hồ sơ, dự thảo Nghị quyết với quy định của pháp luật hiện hành, Sở 
Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

3. Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
4. 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;
5. 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.

6. 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.

7. Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy 
hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2015, định hướng đến năm 2025.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Hồ sơ thẩm định: 
Về hồ sơ gửi thẩm định thiếu Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vào ngày 29/11/2021 Sở Tư pháp đã có Công văn số 
2092/STP-XDKTVBQPPL&TDTHPL về việc đề nghị bổ sung hồ sơ thẩm định 
nhưng không nhận được Công văn trả lời của Sở Công thương. Tuy nhiên, để tạo 
điều kiện cho Sở Công thương kịp tiến độ trình UBND tỉnh, Sở Tư pháp vẫn tiến 
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hành thẩm định dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh.
2. Thẩm quyền ban hành
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 81 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định “1. Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm:…c) Lập, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thăm 
dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định của Chính phủ;”

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 12 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 quy định: “Việc gửi lấy ý kiến về quy hoạch khoáng sản thực hiện như sau: b) 
Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
gửi lấy ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng. Trường 
hợp khoáng sản đưa vào quy hoạch có diện tích phân bố trên địa bàn giáp ranh từ 
hai tỉnh, thành phố trở lên phải gửi hồ sơ lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố thuộc địa bàn giáp ranh”. Đồng thời, quy hoạch bổ sung theo dự thảo Nghị 
quyết đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2285/QĐ-
BTNMT ngày 16/10/2020 và Quyết định số 1629/QĐ-BTNMT ngày 19/8/2021. 

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, 
bổ sung năm 2020: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay 
thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan Nhà nước đã 
ban hành văn bản đó….”. 

 Từ những quy định nêu trên, Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch 
thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, 
định hướng đến năm 2025 là phù hợp.

Nội dung dự thảo Nghị quyết nêu trên đã được HĐND tỉnh đưa vào chương 
trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026 tại Kế hoạch số 53/KH-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của HĐND tỉnh. 

3. Nội dung dự thảo văn bản
a) Đối với dự thảo Nghị quyết

- Về tên gọi văn bản, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo viết lại như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND về 
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ 

lẻ tỉnh Quảng Nam

- Căn cứ ban hành: Đề nghị cơ quan soạn thảo không sử dụng Nghị quyết 
số  629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân làm căn cứ ban hành, vì 
nội dung Nghị quyết không liên quan trực tiếp đến dự thảo Nghị quyết.
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- Tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết đề nghị cơ quan soạn thảo nêu rõ nội dung 
được bổ sung vào Điều, khoản, điểm hay phụ lục nào của Nghị quyết số 
số 187/2010/NQ-HĐND. Đồng thời, hiệu chỉnh Hệ tọa độ (X, Y) cho phù hợp với 
Quyết định số 2285/QĐ-BTNMT ngày 16/10/2020 và 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.

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thời điểm có hiệu lực thi hành của 
dự thảo Nghị quyết như sau: “Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 
Nam khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày …. tháng …. năm 2021 và có hiệu lực 
kể từ ngày…tháng…năm….”

Lưu ý: Thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết không sớm hơn 10 ngày kể từ 
ngày thông qua. Đồng thời, đây là Nghị quyết có giai đoạn thực hiện, do đó đề nghị 
cơ quan soạn thảo nên nghiên cứu bổ sung thời điểm hết hiệu lực của Nghị quyết (ví 
dụ: Nghị quyết này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026).

b) Đối với dự thảo Tờ trình: Đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản nghiên cứu 
Mẫu số 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

4. Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày
a) Ngôn ngữ sử dụng trong dự thảo văn bản đảm bảo theo quy định tại khoản 

1, Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
b) Thể thức và kỹ thuật trình bày: 
- Đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; 

- Về bố cục dự thảo Nghị quyết cơ quan soạn thảo nghiên cứu Mẫu số 36 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

- Tại Điều 3 của dự thảo, số thứ tự và tên của Điều được trình bày bằng chữ 
in thường, cách lề trái từ 1cm đến 1,27cm, số thứ tự của điều dùng chữ số Ả Rập, 
sau số thứ tự có dấu chấm (.); cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn từ 13 đến 14, 
kiểu chữ đứng, đậm.

- Cơ quan soạn thảo hiệu chỉnh lại điểm d trong Điều 3 của dự thảo thành 
điểm “đ) Định kỳ báo cáo………”.

III. Kết luận
Đề nghị Sở Công thương nghiên cứu tiếp thu các nội dung thẩm định tại mục 

II Báo cáo này, để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo văn bản và hồ sơ trước khi báo cáo 
UBND trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết; đồng thời gửi Sở Tư pháp 
Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị quyết số số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
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năm 2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 
khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025./.
                                                    
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Công thương;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
__________________________ 

Số:              /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________                 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản 

phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam 
_________________________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

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; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, 

nhỏ lẻ gồm 01 khu vực thuộc tỉnh Quảng Nam (có danh sách khu vực khoáng 

sản và bản đồ kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức 

hướng dẫn, theo dõi quá trình thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường theo quy định. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm: 

1. Căn cứ khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ được công bố kèm theo 

Quyết định này để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và thực hiện cấp 

phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Việc cấp 

giấy phép khai thác chỉ thực hiện sau khi có trữ lượng, thiết kế cơ sở khai thác 

khoáng sản được phê duyệt theo quy định. 

2. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép hoạt động khoáng sản phải 

đảm bảo có đủ nguồn lực về vốn, công nghệ, thiết bị để khai thác, chế biến, sử 

dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tổ chức 

thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường; thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường sau khai 

thác theo quy định; quản lý, giám sát tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực 

hiện các biện pháp kỹ thuật để quản lý chất thải rắn, lỏng, khí khi thải ra môi 

trường phải tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam. 



3. Việc cấp phép hoạt động khoáng sản phải đảm bảo không thuộc khu vực 

cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 28 Luật Khoáng 

sản; không thuộc khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên. 

4. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình 

quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác; hoạt động khai thác khoáng sản và công 

tác bảo vệ môi trường tại khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:             
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam; 

- Lưu: VT, ĐCKS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
 

 
 

 

 

 

Trần Quý Kiên 

 



 

KHU VỰC KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ TỈNH QUẢNG NAM 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm 2021) 

TT 

Ký 

hiệu 

KS 

Tên KS 

Tên 

khu 

vực 

KSNL 

Ký 

hiệu 

trên 

BĐ 

Xã/thị 

trấn 
Huyện 

Tọa độ VN2000 

(KTT 104,750, múi chiếu 30) 
Diện 

tích 

(ha) 

Ghi chú 

X(m) Y(m) 

KHU VỰC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG BỐ CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ 5,67 
 

1 Au 
Vàng 

gốc 

Thôn 

4B 
1-Au 

Phước 

Thành 

Phước 

Sơn  

1691184 515806 

5,67 

Tỉnh đề 

nghị phù 

hợp tài 

liệu địa 

chất 

1691579 515759 

1691760 515954 

1691701 515997 

1691548 515880 

1691195 515877 
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QUYET DINH:

Dieu l.PhO duyet kOt quム khoallh dinh khu vu'c c6 khoang san phan tiin,

nh6 1ё g61■ 01 khu vりc thuoc tillh Quang Nain(c6danh sic1l khu vり C khoing

san va ban d6 k011l theo QuyOt dinh nay).

Dieu 2。 TOng Cり c truong T6ng cuc Dia chat vA Khoang sin Viet NanltO chttc

hu6・ng dan,thco dёi qua廿11lh thりC hien,dillll kl'7b4oc嵐o Bo trピoing Bo Tai nguyOn

valM6i tl・trdlg thco quy dinh.

DiOu 3.Uy ban nhan dan tinh Quang Nam c6 ti‐ 五ch nhienl:

1.([〕こn ci khu vザ c c6 khoAng san phan tan,nh6 1ё  dl:OC COng b6 kOin theo

Quyot dlllll nay de bo sung,diou chinh quy hoach khoang san va thり c hien cap

phep holt dong khoing san thco quy dinh cia phap luat ve khoAllg san.viec cap

giay phё p khai thic chi thvc hien sau khi c6 tril lLFgng,thiOt kO CO S6 khai thaC

kl10ing Sin dビ oC phO duyCtthCO quy dinh.

2.Viec iり a chOn t6 chic,ca nhan dO cap phOp lloat dong kho盗 ng san phlli

d〔111l bムo c6 di ngu6n iザC Ve V6n,cOng nghe,thiet bi dO khai thac,che bien,sil

dung hieu qua, tiet kielll tai nguycn khoang sin, bao v9 1116i truさ ng; tO chttc

thalγl dinh,pllo duyet B4o clo dム nh gia t`c dong ll16i trビ ong,phu,o・ng in c〔 ii t.。 ,

phuc h6i 1116i trずёllgi thり c hien viec d6ng cia ll16,phuc h61 1116i tl■F01lg Sau kllai

thac theo quy dinhi quin lナ,gi盗11l Sat t6 chic,ci nhan khaithAc khoing s〔11l thザ c

hien cAc bien phap k,thuat de qu〔 in l,chat thai rttn,16ng,khi khi thii ra ll16i

trtFさng ph〔iituan thi thCO quy Chuan,tiOu Chuan Viet Nalll.

ll:naii:
lctlckslr, monrc.gor. vn
('d.luan: ll{) I-ii nsuy(1il
ri htli trrrirrg
Ngil Iii: 16. l0.l(l!{}
l0:"lN:0? -(ll:01)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAIⅥ [

Doc lap… TV do… HI■h phic



3.Vicc cap ph6p hoat dong khoing sAn phai d▲ 111l b嵐o khOng thuoc khu v、 FC

calll,talll thδ i cal■l holt dong kho嵐ng sin theo quy dinh t。 lE)ieu 28 1Luat khoAng

san:khong thuOc khu vll,cl・ trng phёng hO,ri南lg dic dung,1‐ tlllg tu'nhien.

4.Dinh k,hang n五 1■ b嵐O caO Bo Tai nguyen vA M6itryさng ve tinh hinh

quan i′,Cap phё p th溢 1..dё,khai thic;hoat dOng kllai th▲ C khOang s〔 in va cong

t▲cb嵐o vel■ 6i trtrさng tai khu vLl'c khoム ng s〔in phan tin,nh6 1ё .

DiOu 4.QuyOt dinh ll)y c6 hieu lvc tき ngay k,.

Chanh Vin phёng Bo,TOng Cuc trげ 6ng TOng cuc Dia chat va Khoang san

Viet Nam,Chi tich Uy ban nhan dantinh Quang Nam va Thi tw6ng cac don vi

lion quan chiu trach nhielll thi hanh Quyet(linh nay./.

KT.BO TRU'ONG
ゴヽ石θ'f′ ,力′r″

=
N̈htr DiOu 4:

‐Vin pllδ ng Chinh phll:
_Bo trぜ

(〕ng Tran Hong Ha(do blo cl。 ):

―U,ND tinll Qtling Nam:
―T6ng cuc DC&KS Viet Nami
一Lビui VT.DCKS.
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Quy Ki6n



KIILI Vv'C KHOANC SAN PHAN TAN,NHO LЁ TINII QUANG NAMI

(KOin theo QuyOt dinh sO      /QD― BTNMT ngay thing n五 1112020)
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Bai

Ru6ng,

th6rt

4B

Phげ6c
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So't.t
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Tinh rJe

nghi phir
hcrp tii
li6u dia

ch6t
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1691268 515423
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
__________________________ 

Số:              /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________                 

Hà Nội, ngày         tháng     năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản 

phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam 
_________________________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 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; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản        

Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, 

nhỏ lẻ gồm 01 khu vực thuộc tỉnh Quảng Nam (có danh sách khu vực khoáng 

sản và bản đồ kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức 

hướng dẫn, theo dõi quá trình thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường theo quy định. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm: 

1. Căn cứ khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ được công bố kèm theo 

Quyết định này để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và thực hiện cấp 

phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Việc cấp 

giấy phép khai thác chỉ thực hiện sau khi có trữ lượng, thiết kế cơ sở khai thác 

khoáng sản được phê duyệt theo quy định. 

2. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép hoạt động khoáng sản phải 

đảm bảo có đủ nguồn lực về vốn, công nghệ, thiết bị để khai thác, chế biến, sử 

dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tổ chức 

thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường; thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường sau khai 

thác theo quy định; quản lý, giám sát tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực 

hiện các biện pháp kỹ thuật để quản lý chất thải rắn, lỏng, khí khi thải ra môi 

trường phải tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam. 



3. Việc cấp phép hoạt động khoáng sản phải đảm bảo không thuộc khu vực 

cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 28 Luật khoáng 

sản; không thuộc khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên. 

4. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình 

quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác; hoạt động khai thác khoáng sản và công 

tác bảo vệ môi trường tại khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:             
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam; 

- Lưu: VT, ĐCKS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 
 

 

 

 

Trần Quý Kiên 



KHU VỰC KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ TỈNH QUẢNG NAM 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm 2019) 

TT 

Ký 

hiệu 

KS 

Tên 

KS 

Tên 

khu 

vực 

KSNL 

Ký 

hiệu 

trên 

BĐ 

Xã Huyện 

Tọa độ 

tỉnh 

X (m)  

Tọa độ 

tỉnh 

Y (m) 

Diện 

tích 

(ha) 

Ghi chú 

KHU VỰC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG BỐ CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ 7,1 
 

1 Au 
Vàng 

gốc 

Nước 

Vin 
1 

Trà 

Giác 

Bắc 

Trà My 

1689833 542674 

3,9 

Tỉnh đề 

nghị phù 

hợp tài 

liệu địa 

chất 

1689646 542757 

1689494 542630 

1689503 542625 

1689487 542609 

1689494 542580 

1689556 542583 

1689765 542594 

1689769 542585 

1689797 542588 

1689805 542610 

1689821 542640 

1689207 542580 

3,2 

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 

 



    UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

#SoKyHieuVanBan
V/v phúc đáp Công văn số 2092/SCT-
QLNLKT ngày 22/11/2021 của Sở 
Công thương

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 2092/SCT-QLNLKT ngày 
22/11/2021 của Sở Công thương về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 4, Hội 
đồng nhân dân tỉnh khoá X. Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như 
sau:

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ của tỉnh 
Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3164/QĐ-
UBND ngày 17/10/2013, gồm 07 điểm khoáng sản nhỏ lẻ. Từ đó đến nay, UBND 
tỉnh đã nhiều lần phê duyệt quy hoạch bổ sung và nâng tổng số điểm khoáng sản nhỏ 
lẻ trên địa bàn tỉnh là 27 điểm.

Để có cơ sở bổ sung 02 điểm khoáng sản vàng gốc là Bãi Ruộng và Thôn 2, 
xã Phước Thành, huyện Phước Sơn vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ của tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã đề nghị và được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả khoanh định khu vực Bãi Ruộng và 
Thôn 2 có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại Quyết định số 2285/QĐ-BTNMT ngày 
16/10/2020, Quyết định số 1629/QĐ-BTNMT ngày 19/8/2021. Theo đó, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thống nhất bổ sung 02 điểm khoáng sản vàng gốc nêu trên vào quy 
hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ của tỉnh Quảng Nam. 

Trên đây là ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kính đề nghị Sở Công thương 
tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, KTN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

       #ChuKyLanhDao

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

#SoKyHieuVanBan
V/v phúc đáp Công văn số 1998/SCT-

QLNLKT ngày 09/11/2021
của Sở Công Thương     

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

#DiaDiemNgayBanHanh

            

Kính gửi:  Sở Công Thương

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1998/SCT-
QLNLKT ngày 09/11/2021 của Sở Công Thương về việc lấy ý kiến hồ sơ bổ 
sung quy hoạch khoáng sản phân tán nhỏ lẻ; qua xem xét nội dung đề nghị, Sở 
Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về khảo sát điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản:
- Đối với khu vực khoáng sản vàng gốc Bãi Ruộng, thôn 4B, xã Phước 

Thành, huyện Phước Sơn (được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả 
khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại Quyết định số 2285/QĐ 
- BTNMT ngày 16/10/2020): Các nội dung liên quan đến khu vực khoáng sản 
này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho Sở Công Thương tại 
Công văn số 2413/STNMT-KS ngày 25/11/2020 theo đề nghị của Sở Công 
Thương tại Công văn số 1731/SCT-KAM ngày 10/11/2020.

- Đối với khu vực khoáng sản vàng gốc thôn 4B, xã Phước Thành, huyện 
Phước Sơn (được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả khoanh định 
khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại Quyết định số 1629/QĐ-BTNMT 
ngày 19/8/2021): Khu vực này đã được Công ty Cổ phần Trung Sơn (chủ đầu 
tư) phối hợp với Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm thực hiện điều tra hiện trạng và 
xác định tài nguyên vàng gốc còn lại; ngày 14/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường có Quyết định số 3494/QĐ-BTNMT phê duyệt Báo cáo “Kết quả điều tra 
hiện trạng và xác định tài nguyên còn lại mỏ vàng gốc khu vực thôn 4B, xã 
Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam”, theo đó diện tích khu vực 
tính tài nguyên vàng gốc còn lại là 5,67 ha, tài nguyên vàng gốc cấp 333 là 
121,25 kg Au.

2. Về hiện trạng sử dụng đất: Đề nghị Sở Công Thương lấy ý kiến của 
UBND huyện Phước Sơn.

3. Về môi trường: Các tác động môi trường sẽ được đánh giá cụ thể khi 
doanh nghiệp lập hồ sơ đầu tư dự án khai thác khoáng sản vàng gốc tại các khu 
vực nêu trên. 

Sở Tài nguyên và Môi trường phúc đáp để Công Thương xem xét./.

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;
- Lưu: VT, KS.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 #SoKyHieuVanBan

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

 #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tham gia ý kiến đối với bổ sung quy 

hoạch thăm dò khai thác khoáng sản 
phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Quảng Nam

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 2092/SCT-QLNLKT ngày 
22/11/2021 của Sở Công thương về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 4, 
HĐND tỉnh khóa X, liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, Sở Giao thông 
vận tải có ý kiến như sau: 

 Qua rà soát danh sách các mỏ khoáng sản phân tán nhỏ lẻ kèm theo 
Công văn số 2092/SCT-QLNLKT ngày 22/11/2021 của Sở Công thương, 
đa số các mỏ khoáng sản nằm trên vùng đồi núi, việc kết nối giao thông 
thông qua các tuyến đường do địa phương quản lý. Tuy nhiên, thời gian 
gần đây, tình hình mưa lũ, sạt lở đất vùng đồi núi rất nghiêm trọng, do vậy, 
Sở Giao thông vận tải đề nghị:

- Việc xây dựng đường kết nối từ mỏ khoáng sản đến đường giao thông 
công cộng phải được sự thống nhất của địa phương (UBND cấp huyện), vận 
chuyển máy móc, thiết bị, khoáng sản đảm bảo đúng quy định về tải trọng cầu 
đường bộ; Trường hợp đấu nối giao thông đường từ mỏ khoáng sản vào hệ 
thống đường tỉnh, quốc lộ thì phải thực hiện các thủ tục đấu nối theo đúng 
quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 
quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị 
định số 100/2013/ND-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung 
một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010.

- Việc khai thác khoáng sản phải đảm bảo không gây sạt lở tại khu vực 
mỏ, không làm thay đổi dòng chảy lũ tự nhiên, gây hư hỏng các công trình kết 
cấu hạ tầng giao thông nằm phía hạ lưu của dòng chảy. 

- Đề nghị bổ sung quy định đơn vị khai thác mỏ phải cam kết cung ứng 
thiết bị, nhân lực và vật tư khác để tham gia phòng chống, cứu hộ, khắc phục 
thiệt hại cùng với địa phương khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải có ý kiến để Sở Công thương tổng hợp./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLCLCT.
Linh\D:\Nam 2021\Van ban di\211124 Ve viec tham gia y 
kien doi voi cac mo khoang san.doc

  

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  

 #ChuKyLanhDao











UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  530 /SNN&PTNT-CCKL  Quảng Nam, ngày  20 tháng 3 năm 2020 
 

V/v xác định vị trí diện tích (0,06 ha) 

quy hoạch rừng phòng hộ đối với khu 

vực điểm khoáng sản phân tán nhỏ lẻ 

khu vực Nước Vin, xã Trà Giác 
 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương. 
 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 230/SCT-KTATMT ngày 

27/2/2020 của Sở Công Thương về việc phối hợp bổ sung quy hoạch khoáng sản; 

sau khi xem xét nội dung đề nghị của Sở Công Thương và kết quả kiểm tra thực tế 

hiện trường khu vực điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khu vực Nước Vin, xã 

Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam ngày 17/3/2020 giữa Chi cục Kiểm 

lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, 

Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, UBND xã Trà Giác và Công ty TNHH Kiến trúc 

Xây dựng Hưng Thịnh, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Ngày 10/01/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 

59/SNN&PTNT gửi Sở Công Thương có ý kiến đối với khu vực lập hồ sơ điểm mỏ 

khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khu vực Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà; theo 

đó, qua kiểm tra hồ sơ khu vực điểm mỏ khoáng sản do Sở Công Thương cung cấp 

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

trường) có 0,06 ha quy hoạch chức năng phòng hộ. 

Theo kết quả kiểm tra hiện trường ngày 17/3/2020 thì diện tích 0,06 ha quy 

hoạch chức năng phòng hộ này nằm dọc theo mép ranh giới khu vực điểm mỏ, 

không nằm trong khu vực đề nghị lập hồ sơ điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 

(khu vực đề nghị lập hồ sơ có hiện trạng là đất trống, quy hoạch chức năng sản xuất 

và ngoài 3 loại rừng, phân biệt rõ với khu vực quy hoạch chức năng phòng hộ có 

rừng tự nhiên). Nguyên nhân có sự sai khác là do tại thời điểm ghi nhận tọa độ trên 

máy định vị (GPS) có sai số lớn, vì vậy khi cập nhật tọa độ vào bản đồ quy hoạch 3 

loại rừng để khoanh vẽ, đối chiếu lập hồ sơ ban đầu khu vực điểm mỏ khoáng sản 

làm phát sinh 0,06 ha đất khu vực đề xuất thuộc quy hoạch phòng hộ. 

Như vậy, ngoài thực địa khu vực đề nghị lập hồ sơ điểm mỏ khoáng sản phân 

tán, nhỏ lẻ không ảnh hưởng đến diện tích quy hoạch phòng hộ, toàn bộ diện tích 

7,1ha đề nghị lập hồ sơ có chức năng là sản xuất và ngoài quy hoạch 3 loại rừng. 

(Đính kèm biên bản kiểm tra hiện trường và sơ đồ vị trí khu vực điểm mỏ ngày 

17/3/2020) 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời để Sở Công Thương được biết./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công ty TNHH KTXD Hưng Thịnh;  

- Lưu: VT, KH-TC,CCKL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Minh Hưng 
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Bộ T ư  LỆNH QUÂN KHU 5 
Bộ CHỈ HUY QUÂN sự  

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 4 0 /BCH-TM

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

Quảng Nam, ngày £$, thảng0 Ậ năm 20LỒ
V/v đề nghị lập hồ sơ điểm mỏ

khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 
tai huyên Bắc Trà My.

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam.

ChuyêVr........... ...............
Lưu hố sơ số:______

— """bỏ CHQS tỉnh nhận được Công văn số 1852/SCT-KTATMT ngày 
24/12/2019 của Sở Công Thương về việc lập hồ sơ điểm mỏ khoáng sản phân tán, 
nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh (kèm theo bản photocoppy Quyết định số 3159/QĐ- 
BTNMT ngày 10/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Đối chiếu với Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết họp phát triển kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và các vấn đề liên quan, Bộ CHQS tỉnh có ý 
kiến như sau:

1. Khu vực đề nghị lập hồ sơ điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại Nước 
Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam có diện tích 7,1 ha; tọa độ 
điểm góc theo phụ lục kèm theo Quyết định số 3159/QĐ-BTNMT ngày 
10/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Khu vực đề nghị không ảnh hưởng đến quốc phòng.

Bộ CHQS tỉnh thông báo Sở Công Thương biết để tham mưu thực hiện J

Nơi nhận:
-  Như trên;
-Lưu: VT, TH. Hg04.

Thuựng tá Lê TViing Thảnh



UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VẢ MỎI TRựỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ạ ị  /STNMT-KS
V/v cung cấp thộng tin liên quan đến 

khu vưc vàng gốc tại khu vực Nước Vin,

Quảng Nam, ngày c  ~ỵ tháng 01 năm 2020

„c . HÚUNC NtxQƯỈM Giá:, huyện Ẹắc Trà My

V- Sô ........
ĐEN Ngày

Chuyển:

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

ưnuyen:...............................
Lưu hổ sơ s ố '____ Sở Tí i nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1852/SCT-

i / \  1 iVQ ngày 24/12/2019 của Sở Cộng Thương V/v lập hồ sơ điểm mỏ 
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh; qua xem xét nội dung đề nghị, Sở 
Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin liên quan như sau:

Ngày 30/3/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 
1504/BTNMT-ĐCKS thông báo tên, diện tích 08 Đề án do doanh nghiệp đầu tư

r  y r \
f A 4 '   ̂ 1 4 '  1  A , Â 1 1 /  _  ? _ 1 Ạ 4 '  1 > r  1_________A 1“̂  Ạ / n • _

đó CÓ Đê án “Điêu tra, đánh giá khoáng sản vàng gôc 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, với diện tích 96ha được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 
02/6/2017.

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, do vướng diện tích rừng tự nhiên và phòng hộ nên UBND tỉnh 
chỉ đề nghị công bố có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại khu vực Nước Vin, xã 
Trà Giác, huyện Bắc Trà My với diện tích 7,lha/43,5ha bao gồm 02 khu vực đã 
được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có 
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại Quyết định số 3159/QĐ-BTNMT ngày 
10/12/2019.

Hiện nay, kết quả đánh giá tiềm năng được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
thẩm định và quản lý. Do vậy, về các nội dung liên quan đến khảo sát, điều tra 
cơ bản địa chất về khoáng sản đối với diện tích 7,1 ha nêu trên đều lưu trữ tại các 
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, do đó Sở Tài nguyên và 
Môi trường không có thông tin, số liệu.

Sở Tài nguyên và Môi trường phúc đáp để Sở Công Thương được b iế u .j^

Nơi nhận:
-  Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Lưu: VT, KS.
D:\Vu 2020\Cong van\Cong van phuc dap So Cong Thuong 
ve quy hoach vang Nuoc Vin Hung Thinh Tl-2020.doc

ÌM  ĐỐC

Trần Thanh Hà



QUANKHU 5 
BO CHI HUY QUAN SU* 

TINH QUANG NAM
S6: HoO  /BCH-TM

V/v co y kien doi voi khu vuc 
de nghi bo sung quy hoach 

khoang san vang goc phan tan 
-nho le tai thon 4B, xa Phuoc

CONG HOA XA HOI CHU NGfflA VIET NAM 
Doc lap - Tu* do - Hanh phuc

QuangNam, ngay O^Jhang ll^nam 2021

' Th&nh, huyen Phuoc Son.

J0.2L. k - v Kinh ĝ .j. Cong Thirang tinh Quang Nam.
J j J Z

Bo CHQS tinh nhan dugc Cong van so 1998/SCT-QLNLKT ngay 09/11/2021
\  r r  \  t

cua So Cong Thirang tinh ve viec lay y kien ho so bo sung quy hoach khoang san 
phan tan nho le (kem theo Quyet dinh so 1629/QD-BTNMT ngay 19/8/2021 cua Bo 
Tai nguyen va Moi truong).

Qua kiem tra ho so; doi chieu voi quy hoach, ke hoach bo tri quoc phong cua 
tinh va Bao cao so 1103/BC-BCH ngay 01/12/2021 cua Ban CHQS huyen Phuoc 
Son; Bo CHQS tinh co y kien nhu sau:

1. Doi voi khu vuc Bai Ruong, thon 2 (thon 4B cu), xa Phuoc Thanh, huyen 
Phuoc Son co dien tich 1,01 ha; Bo CHQS tinh da co van ban tra lbi tai Cong van 
so 1995/BCH-TM ngay 30/7/2020 (co ban photocoppi kem theo).

\  r

2. Khu vuc de nghi tham do quy hoach khoang san vang goc tai thon 4B, xa 
Phuoc Thanh, huyen Phuoc Son co dien tich 5,67ha khong anh huong den quoc 
phong. Ranh gioi dupe gioi han bbi cac diem goc khep kin (he toa do vn2000, 
KTT 107°45’ mui chilu 3°; quy ddi KTT 105°00’, mui chieu 6°):
T en

d iem
M u i c lieu  3° r p AT en

diem
M u i ch ieu  6°

X(m) Y ( m ) X  (m ) Y (m )
1 1691184 515806 1 1692747.375 811156.085
2 1691579 515759 2 1693142.10 811104.037
3 1691760 515954 3 1693325.72 811296.900
4 - 1691701 515997 4 1693267.218 811340.684
5 1691548 515880 5 1693112.610 811225.529
6 1691195 515877 6 1692759.28 811227.003

2. Sau khi dupe cap co tham quyen dau gia, cap phep thirc hien du an, de
 ̂ 9 f  f

nghi chu dau tu trien khai dir an dung vi tri, ranh gioi da thong nhat, khong lam 
anh huong den quoc phong va hoat dong cua cac don vi quan dpi tren dia ban.

Bo CHQS tinh thong bao So Cong Thuong tinh biet, tham muu thuc hien./.

Noinhan:
-  Nhur tren;
- Ban CHQS huyen Phuoc San;
- Luu: VT; TH. Hg03 .(tyf""

Thirorng ta Nguyen Van Hoa



 UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHƯỚC SƠN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
   #SoKyHieuVanBan                     #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Việc rà soát, đánh giá quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản phân tán, 

nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện nội dung kết luận tại buổi làm việc với Sở Công thường tỉnh 
Quảng Nam ngày 10/11/2021. UBND huyện Phước Sơn tổng hợp báo cáo tình 
hình xây dựng và kết quả thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Phước Sơn như sau:

1. Về tình hình xây dựng và kết quả thực hiện quy hoạch thăm dò, 
khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn huyện

1.1. Kết quả đạt được
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 lược khoáng 
sản đề ra. Theo đó, từ khi triển khai thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 đến nay, 
đối với khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn đã phê duyệt bổ sung, vào quy 
hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ nhiều điểm mỏ. 
Cụ thể:

- Số lượng điểm mỏ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 
Quyết định phê duyệt kết quả khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, 
nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Phước Sơn là 15 điểm mỏ, với tổng diện tích là 173,92 
ha; tương ứng với 06 Quyết định.

- Số lượng điểm mỏ đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung 
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 là 13 điểm mỏ, với 
tổng diện tích là 167,24 ha; tương ứng với 03 Quyết định.

- Số lượng điểm mỏ đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác 
là 09 điểm mỏ/đối với 07 đơn vị, với tổng diện tích là 93,97 ha.

- Số lượng điểm mỏ đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép thăm dò 
và đang lập thủ tục đề nghị cấp phép khai thác là 04 điểm mỏ/04 đơn vị, với 
tổng diện tích là 73,27 ha.

- Số lượng điểm mỏ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 
Quyết định phê duyệt kết quả khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, 
nhỏ lẻ nhưng chưa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung 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 là 02 điểm mỏ, với tổng 
diện tích là 6,68 ha (hiện nay đang chờ Sở Công thương tổng hợp ý kiến đề xuất 
UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định cho phép bổ sung vào quy hoạch).

- Ngoài ra, dự kiến trong thời gian đến UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất 
bổ sung một số điểm mỏ vàng gốc có trữ lượng phân tán nhỏ, lẻ sau khi được Bộ 
Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng và 
công bố khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn huyện Phước Sơn. 
Cụ thể: dự kiến đề xuất 03 điểm mỏ, trong đó có 02 điểm mỏ khoáng sản vàng 
gốc đã được cấp phép khai thác nhưng đã hết hạn và 01 điểm mỏ (Khe Đăk Ớt, 
Phước Kim) mới được phát hiện.

(Chi tiết có bảng tổng hợp kèm theo)
Nhìn chung công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai 

thác, sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn huyện Phước Sơn trong 
thời gian qua được quan tâm chỉ đạo thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp 
luật để nhằm quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản, hạn chế tình trạng khai 
thác trái phép, quản lý được nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản vàng gốc cũng 
như tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội đầu tư theo đúng quy định của 
pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; đã giải quyết công ăn, 
việc làm cho nhiều lao động tại địa phương; đóng góp vào ngân sách nhà nước, 
góp phần cho xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án đầu tư, đô thị, đường giao thông, 
khu dân cư.

1.2. Hạn chế, vướng mắc
- Việc thực hiện quy hoạch của các cấp, các ngành 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. 

- 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.

2. Đối với hai điểm mỏ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 
hành Quyết định phê duyệt kết quả khoanh định là khu vực có khoáng sản 
phân tán, nhỏ lẻ nhưng chưa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ 
sung 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

2.1. Đối với Mỏ vàng Bãi Ruộng thuộc thôn 2, xã Phước Thành
- Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BTNMT ngày 16/10/2020 về việc phê 

duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng 
Nam;

- Được sự thống nhất của Ban Thường vụ huyện ủy Phước Sơn tại Thông 
báo số 76-TB/HU ngày 09/6/2021. UBND huyện Phước Sơn có Tờ trình số 



114/TTr-UBND ngày 14/6/2021 gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Công Thương 
tỉnh về việc đề nghị bổ sung quy hoạch khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Về hiện trạng sử dụng đất: đất chưa sử dụng do UBND xã Phước Thành 
quản lý sau khi hết phép khai thác và hết thời hạn thuê đất.

- 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 là đất khác.

- Liên quan đến dân cư, công trình kiên cố, quốc phòng, an ninh, di tích 
và môi trường: Khu vực nằm sát đường giao thông liên xã (ĐH1), đoạn nối 02 
xã Phước Kim và Phước Thành và nằm gần khu dân cư thôn 2 (thôn 4B cũ).

- Khu vực đề nghị bổ sung vào quy hoạch khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ có 
diện tích, vị trí tọa độ (hệ VN-2000, múi chiếu 30) như sau:
STT X(m) Y(m) STT X(m) Y(m)

1 1691228 515294 3 1691268 515423
2 1691339 515323 4 1691198 515374

Diện tích (ha) 1,01 ha
2.2. Đối với Mỏ vàng Thôn 2 (thôn 4B cũ) xã Phước Thành
- Căn cứ Quyết định 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;

- Được sự thống nhất của Ban Thường vụ huyện ủy Phước Sơn tại Thông 
báo số 62-TB/HU ngày 15/11/2021. UBND huyện Phước Sơn đã có Tờ trình số 
243/TTr-UBND ngày 22/11/2021 gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Công 
Thương tỉnh về việc đề nghị bổ sung quy hoạch khu vực có khoáng sản phân 
tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Khu vực đề nghị bổ sung vào quy hoạch khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ có 
diện tích, vị trí tọa độ (hệ VN-2000, múi chiếu 30) như sau:

Hệ tọa độ VN-2000, Kinh tuyến trục 107045’, 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 m2 (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 theo nội dung Biên bản kiểm tra ngày 10/11/2021 
do Sở Công thương tỉnh Quảng Nam chủ trì, giảm 3.446,2 m2 (0,345 ha) so với 
diện tích được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định khu vực có khoáng 
sản phân tán, nhỏ lẻ.



- Về hiện trạng sử dụng đất: đất chưa sử dụng do UBND xã Phước Thành 
quản lý sau khi hết phép khai thác và hết thời hạn thuê đất.

- Về quy hoạch 03 loại rừng: Thuộc khoảnh 2, 3 Tiểu khu 710 xã Phước 
Thành. Toàn bộ là đất khác ngoài 03 loại rừng (trạng thái là đất trống DT1, 
DT2).

Trên đây là nội dung Báo cáo rà soát, đánh giá quy hoạch thăm dò, khai 
thác khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Phước Sơn, kính báo cáo 
Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam biết để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:                                                            
- Như trên;
- CT, PCT - UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

   #ChuKyLanhDao





UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2906 /SNN&PTNT-NVTH 
Quảng Nam, ngày  17  tháng 11  năm 2021 

V/v ý kiến đối với khu vực bổ 

sung quy hoạch khoáng sản nhỏ lẻ 

trên địa bàn huyện Phước Sơn 

 

                 Kính gửi:  Sở Công Thương 
 

 

 Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1998/SCT-QLNLKT 

ngày 09/11/2021 của Sở Công Thương về việc lấy ý kiến hồ sơ bổ sung quy 

hoạch khoáng sản phân tán nhỏ lẻ; Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Về quy hoạch 03 loại rừng và hiện trạng: 

Qua kiểm tra, đối chiếu 02 khu vực bổ sung quy hoạch khoảng sản nhỏ lẻ 

trên địa bàn huyện Phước Sơn với Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Quảng Nam (theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Nam) kết quả như sau: 

 a. 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 Tài nguyên và Môi 

trường) theo các điểm tọa độ sau: 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Vị trí: thuộc khoảnh 2, 3 Tiểu khu 719. 

- Quy hoạch: Quy hoạch đất rừng sản xuất: 0,20 ha; Đất nằm ngoài quy 

hoạch 03 loại rừng: 5,47 ha. 

- Hiện trạng: Theo Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 10/11/2021 do Sở 

Công Thương chủ trì và có sự tham gia của đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, 

UBND huyện Phước Sơn xác định khu vực có hiện trạng phần lớn hiện trạng là 

diện tích đất trống và một phần nhỏ có hiện trạng là rừng tự nhiên. 

Qua rà soát bản đồ công trình lâm sinh thì phần diện tích 0,2 ha đất quy 

hoạch rừng sản xuất nêu trên đang thực hiện giao khoán theo Nghị định số 

75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về về cơ chế, chính sách bảo vệ 

và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020. 

Hệ VN 2000 – múi 3 độ - KTT 107
0
45’ 

TT X Y 

1 515.806 1.691.184 

2 515.759 1.691.579 

3 515.954 1.691.760 

4 515.997 1.691.701 

5 515.880 1.691.548 

6 515.877 1.691.195 



b. Khu vực có diện tích 1,02 ha tại thôn 4B, xã Phước Thành, huyện 

Phước Sơn (theo Quyết định số 2285/QĐ - BTNMT ngày 16/10/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) theo các điểm tọa độ sau: 

Hệ VN 2000 – múi 3 độ - KTT 107
0
45’ 

TT X Y 

1 515.294 1.691.228 

2 515.323 1.691.339 

3 515.423 1.691.268 

4 515.374 1.691.198 

- Vị trí: thuộc khoảnh 3, 4 tiểu khu 719, trong đó: 

 - Quy hoạch: Đất nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng 1,02 ha. 

- Hiện trạng rừng: Theo Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 10/11/2021 

do Sở Công Thương chủ trì và có sự tham gia đại diện Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND huyện Phước Sơn xác định khu vực có hiện trạng là đất trống. 

 2. Đề nghị 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Công Thương 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 Tài nguyên và Môi trường) và bóc 

tách không đưa khu vực có rừng tự nhiên vào khu vực thăm dò, khai thác và sử 

dụng khoán sản phân tán nhỏ lẻ. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề 

nghị chủ đầu tư cần rà soát và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sản 

xuất sang mục đích khác (nếu có) theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, 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 và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời cho Sở Công Thương được biết./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- UBND huyện Phước Sơn; 

- Lưu: VT, NV-TH. 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
                   

TỜ TRÌNH
V/v bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam 
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010. 
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 25/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
Căn cứ 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.

Căn cứ 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.

Căn cứ Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND ngày 9/12/2010 về quy hoạch 
khoáng sản tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Công văn số 7807/UBND-TH ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc đăng ký nội dung của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X 
tại kỳ họp thứ 4; Theo đó, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh trình tại kỳ 
họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X thông qua nội dung: “bổ sung quy hoạch thăm dò, 
khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam”.

Ngày 17/11/2021, Sở Công Thương đã phát hành Công văn số 2055/SCT-
QLNLKT lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh đối với dự thảo Tờ trình của UBND 
tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về “bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và 
sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam”. Trên cơ sở ý kiến tham 
gia của các thành viên UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tiếp thu ý kiến và hoàn 
thiện dự thảo Nghị quyết, Tờ trình của UBND tỉnh. 

Sở Công Thương kính trình và đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

(Hồ sơ kèm theo gồm: Thuyết minh báo cáo bổ sung quy hoạch khoáng 
sản, Nghị quyết, Tờ trình UBND tỉnh, Các Quyết định số: 2285/QĐ-BTNMT 
ngày 16/10/2020; 1629/QĐ-BTNMT ngày 19/8/2021;Văn bản tham gia ý kiến 
của các cơ quan liên quan)

GIÁM ĐỐC                                                                    
Nơi nhận:                                                                         
- Như trên
- Lưu VT, QLNLKT 

      #ChuKyLanhDao

Quảng Nam, ngày 24 tháng 11 năm 2021Số: 2128/TTr-SCT



 
                                                                                                    

                                     
                                                                                      

                                                                                 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHƯỚC SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị bổ sung quy hoạch khu vực có khoáng sản phân tán

nhỏ, lẻ tại mỏ vàng khu vực thôn 2, xã Phước Thành, huyện Phước sơn.

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông báo số 62-TB/HU ngày 15/11/2021 của Huyện ủy Phước 
Sơn về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương xin bổ sung quy 
hoạch khu vực có khoáng sản vàng phân tán nhỏ, lẻ tại Mỏ vàng khu vực thôn 2 
(thôn 4B cũ), xã Phước Thành;

Nhằm đảm bảo quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản, hạn chế tình 
trạng khai thác trái phép, quản lý được nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản vàng 
gốc cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội đầu tư theo đúng quy 
định của pháp luật. 

UBND huyện Phước Sơn thống nhất đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở 
Công thương bổ sung khu vực Mỏ vàng khu vực thôn 2 (thôn 4B cũ), xã Phước 
Thành, 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 với diện tích, vị trí và tọa độ các điểm góc khép kín như sau: 

Hệ tọa độ VN-2000, Kinh tuyến trục 107045’, 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 m2 (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 theo nội dung Biên bản kiểm tra ngày 10/11/2021 do 
Sở Công thương tỉnh Quảng Nam chủ trì, giảm 3.446,2 m2 (0,345 ha) so với diện 
tích được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định khu vực có khoáng sản 
phân tán, nhỏ lẻ.

- Về hiện trạng sử dụng đất: đất chưa sử dụng do UBND xã Phước Thành 
quản lý sau khi hết phép khai thác và hết thời hạn thuê đất.



- Về quy hoạch 03 loại rừng: Thuộc khoảnh 2, 3 Tiểu khu 710 xã Phước 
Thành. Toàn bộ là đất khác ngoài 03 loại rừng (trạng thái là đất trống DT1, DT2).

UBND huyện Phước Sơn kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, 
Sở Công Thương quan tâm, xem xét quyết định./.
Nơi nhận:                                    
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;                                                                                                       
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

 #ChuKyLanhDao
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