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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3946/UBND-KTN ngày 
30/6/2021 về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXDTT 
và khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; Theo đề nghị 
của UBND các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà 
My, Tiên Phước, Phú Ninh, Nông Sơn, Đại Lộc; Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp 
các Sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế các khu vực đề nghị; trên cơ sở kết quả 
kiểm tra và ý kiến tham gia các Sở, ngành liên quan, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh như sau:

Đánh giá chung: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và  tầm 
nhìn đến năm 2030 đã được Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 2691/QĐ-UBND ngày 04/9/2014. UBND tỉnh đã có chủ trương tại Công 
văn số 3721/UBND-KTN ngày 10/7/2018 về việc lập quy hoạch khoáng sản giai 
đoạn 2021-2025; Sở Xây dựng đã có văn bản lấy ý kiến đề xuất quy hoạch của các 
địa phương và nhận được nhiều đề xuất quy hoạch khoáng sản làm VLXDTT trên 
địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch này không 
được tổ chức phê duyệt riêng mà phải tích hợp phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh; Do 
đó, Sở Xây dựng chưa có có sở xem xét, giải quyết đề nghị của các địa phương.

Theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 353/UBND-KTN ngày 
20/01/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động 
khai thác cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh; Sở Xây dựng đã đề nghị 
UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng các loại 
khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một 
số điểm mỏ cần thiết để giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng tại chỗ của các địa 
phương, phục vụ xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và hạn chế chi phí 
vận chuyển VLXD; đặc biệt là đất san lấp nhằm phục vụ san nền công trình trên địa 
bàn tỉnh để triển khai trước và tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Sở Xây dựng tổng hợp các vị trí đã 
được các ngành kiểm tra, thống nhất bằng văn bản để báo cáo UBND tỉnh xem xét 
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, cụ thể: 
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A. CÁC KHU VỰC ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG QUY HOẠCH (ĐÃ BÁO CÁO 
UBND TỈNH)

Theo đề nghị của UBND các huyện: Đại Lộc, Nam Giang, Phú Ninh về đề nghị 
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã chủ trì kiểm tra, tổng 
hợp và báo cáo UBND tỉnh tại các Báo cáo số 55/BC-SXD ngày 23/3/2021 và Báo 
cáo số 98/BC-SXD ngày 29/4/2021. Ngày 30/6/2021, UBND tỉnh có Công văn số 
3946/UBND-KTN về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, và sử dụng khoáng sản 
làm VLXDTT và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ thời kỳ 2021-2020 trên địa bàn tỉnh; 
trong đó, “giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Tài chính, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, 
đánh giá lại quy hoạch và thực hiện quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, nhất là cát xây dựng, đất san lấp mặt 
bằng, đá xây dựng; tổng hợp, đề xuất Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường trong giai đoạn 2021-2030, đảm bảo nguồn nguyên liệu khoáng sản 
phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo hướng tập trung các mỏ lớn, 
điều kiện khai thác thuận lợi, thực hiện quy hoạch phân bố đều đối với đất san lấp, 
đá xây dựng để đảm bảo cự ly vận chuyển đến các vùng xây dựng trọng điểm; riêng 
đối với cát, sỏi, sạn trên sông Thu Bồn, sông Vu Gia phải quy hoạch những vị trí 
không gây sạt lở, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Tất cả 
các phương án đều thực hiện theo hình thức đấu giá, lựa chọn các doanh nghiệp có 
năng lực để khai thác. Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 31/10/2021 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021 làm cơ sở triển khai 
cho thăm dò, khai thác theo quy định và tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.”

Sở Xây dựng nhận thấy việc tổ chức lập Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường trong giai đoạn 2021-2030 là chưa có cơ sở thực hiện do quy 
hoạch này không được tổ chức lập riêng, phải tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Thực 
hiện chỉ đạo trên của UBND tỉnh, Sở Xây dựng cùng các ngành, địa phương rà soát, 
đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030 để triển khai trước và tích hợp, phê duyệt vào Quy hoạch tỉnh để triển 
khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng báo cáo lại các khu vực mỏ đã được kiểm tra, báo 
cáo UBND tỉnh tại các Báo cáo số 55/BC-SXD ngày 23/3/2021 và số 98/BC-SXD 
ngày 29/4/2021 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung 06 điểm mỏ khoáng 
sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, 
cụ thể:

- 04 điểm mỏ đất sét gạch, ngói trên địa bàn huyện Nam Giang:
+ Thôn Pà Dấu 1, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang: diện tích 26,9ha;
+ 03 khu vực tại thôn Thạnh Mỹ 3, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang: khu 

vực 1 (diện tích 6,26ha), khu vực 2 (diện tích 13,51ha) và khu vực 3 (diện tích 
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13,51ha);
- 01 điểm mỏ đất san lấp tại thôn Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc: diện 

tích 18,9ha.
- 01 điểm mỏ đá xây dựng tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh: diện tích 5,57ha 

(thay cho đề xuất mở rộng quy hoạch điểm mỏ đá Phú Thịnh để thực hiện các thủ tục 
đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thăm dò, khai thác theo quy định).

B. CÁC KHU VỰC ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỢT NÀY
I. CÁC ĐIỂM MỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY
1. Sự cần thiết bổ sung quy hoạch: Theo ý kiến của UBND huyện Bắc Trà My, 

để phục vụ nhu cầu cho địa phương, xét thấy hiện nay trên địa bàn huyện có một số 
khu vực có tiềm năng về khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng; UBND huyện 
đề nghị bổ sung quy hoạch 02 mỏ cát, sỏi tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 
15/7/2021.

2. Các khu vực đề nghị bổ sung: Theo Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 
15/7/2021 của UBND huyện Bắc Trà My đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông thường (02 mỏ cát, sỏi) trên địa bàn huyện Bắc Trà My; 
Ngày 18/8/2021, Sở Xây dựng chủ trì mời các Sở, Ban, ngành và địa phương cùng 
kiểm tra thực địa, góp ý về chủ trương, đề xuất ý kiến giải quyết; cụ thể:

a) Khu vực Lũng Lô: khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch có diện tích 15,1ha; 
thuộc địa phận xã Trà Đốc và xã Trà Sơn; hiện trạng là đất bồi ven sông, lòng sông, 
trong khu vực có một số diện tích là gành đá; tại thời điểm kiểm tra không có công 
trình và vật kiến trúc trong khu vực. 

b) Khu vực Vực Bột: khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch có diện tích 4,3ha; 
thuộc địa phận xã Trà Đốc và xã Trà Sơn; hiện trạng là đất bồi ven sông, lòng sông, 
trong khu vực có phần lớn diện tích là gành đá; tại thời điểm kiển tra không có công 
trình và vật kiến trúc trong khu vực. 

3. Ý kiến địa phương và các ngành
- Ý kiến của UBND huyện Bắc Trà My, UBND xã Trà Sơn và Trà Đốc: UBND 

huyện đã có văn bản thống nhất đề nghị bổ sung 02 khu vực trên để cung cấp vật 
liệu cho địa phương, tăng cường hiệu quả công tác quản lý khoáng sản; hiện trạng 
02 khu vực trên là đất bồi ven sông suối không sử dụng, do nhà nước quản lý, không 
thuộc quy hoạch nông thông mới và không chồng lấn với các quy hoạch khác; trong 
và gần khu vực không có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, hiện nay chưa cấp phép 
hoạt động khoáng sản cho tổ chức, cá nhân. Kính đề nghị các Sở ngành liên tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định để làm cơ sở thực hiện các bước 
tiếp theo đúng với quy định.  

- Ý kiến các Sở, ngành: Các ngành và đơn vị tham gia dự họp thống nhất kết 
quả hiện trạng 02 khu vực nêu trên; xét thấy khu vực đề nghị tại khu vực Vực Bột 
có phần lớn diện tích là đá gành, do đó đề xuất đưa vào quy hoạch, thăm dò, khai 
thác không phù hợp.
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- Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2372/STNMT-KS ngày 
28/10/2021): Khu vực này chưa cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào thăm dò hoặc 
khai thác khoáng sản. Sau khi có ý kiến tham gia của các Sở, ngành, nếu đủ điều 
kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất đề nghị bổ sung khu vực trên vào quy 
hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo Công văn số 
2580/SNN&PTNT-CCLL ngày 15/10/2021 với một số nội dung thống nhất không 
đề xuất quy hoạch đối với khu vực Vực Bột như nội dung biên bản kiểm tra. Đối với 
các khu vực còn lại thì lấy ý kiến của nhân dân khu vực và thực hiện các nội dung 
theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về 
quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. 

4. Đề xuất: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thống nhất của các ngành tại biên bản 
và nội dung văn bản phối hợp nêu trên, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, bổ sung 01 mỏ cát tại khu vực Lũng Lô, thôn 1 xã Trà Đốc và thôn Long 
Sơn, xã Trà Sơn (diện tích 15,1ha) vào quy hoạch. Riêng nội dung ý kiến của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, kính trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép bổ 
sung quy hoạch; khi triển khai các bước tiếp theo về thăm dò, hoạt động khai thác, 
vận chuyển thì yêu cầu đơn vị có liên quan lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân và 
thực hiện các nội dung liên quan theo quy định. 

II. CÁC ĐIỂM MỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG
1. Sự cần thiết bổ sung quy hoạch: Theo ý kiến của UBND huyện Tây Giang, 

để phục vụ nhu cầu tại chổ cho địa phương, giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình 
(theo nội dung báo cáo của UBND huyện thì giá cát ở Đông Giang 190.000 đồng/m3, 
vận chuyển về A tiêng 370.000đồng/m3, về A Xan 474.000 đồng/m3, vận chuyển từ 
Đại Lộc thì giá vật liệu lên đến 800.000m3); trong thời gian đến trên địa bàn huyện 
triển khai nhiều các dự án công trình trọng điểm, UBND huyện đề nghị bổ sung quy 
hoạch 08 điểm mỏ cát và 01 điểm mỏ đá xây dựng. 

2. Các khu vực đề nghị bổ sung: Theo Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 
21/6/2021, UBND huyện đề nghị bổ sung 08 điểm mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng 
thông thường; theo Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 07/5/2021, UBND huyện đề 
nghị quy hoạch mở rộng mỏ đá tại thôn Ahu, xã Atiêng. Ngày 08/7/2021, Sở Xây 
dựng chủ trì mời các Sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra thực tế các khu 
vực đề nghị; cụ thể: 

a) Khu vực đề nghị quy hoạch mở rộng mỏ đá làm VLXDTT tại thôn Ahu, xã 
Atiêng: 

- Theo Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện Tây Giang 
có diện tích 1,07ha; nằm liền kề mỏ đá đang khai thác của Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Đại Hồng Phúc. Theo ý kiến của đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT 
thì khu vực đề nghị có ảnh hưởng một số diện tích đất rừng tự nhiên. Do đó, Sở Xây 
dựng đề nghị UBND huyện Tây Giang đề xuất lại tọa độ, vị trí phù hợp, tránh ảnh 
hưởng đất rừng tự nhiên, nêu rõ hiện trạng khu vực, nguồn gốc đất, gửi lại Sở Xây 
dựng để lấy ý kiến các ngành trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
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- Ngày 09/8/2021, UBND huyện Tây Giang có Công văn số 778/UBND-KT về 
việc điều chỉnh lại các tọa độ vị trí các điểm mỏ khoáng sản đề nghị bổ sung quy 
hoạch; trong đó có đề nghị bổ sung 01 mỏ đá có diện tích là 3,3ha;

- Trên cơ sở nội dung điều chỉnh của UBND huyện Tây Giang, Sở Xây dựng 
có Công văn số 1225/SXD-QLHT ngày 16/8/2021 gửi lấy ý kiến các ngành và nhận 
được nội dung phúc đáp của các Sở, ngành liên quan như sau: 

+ Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1908/STNMT-KS 
ngày 01/9/2021 thống nhất đề xuất đưa khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông 
thường trên địa bàn huyện Tây Giang.

+ Ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo quy hoạch phát 
triển rừng tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 thì 
khu vực có diện tích 3,3ha, trong đó có quy hoạch rừng sản xuất 3,15ha và ngoài 
quy hoạch lâm nghiệp 0,15ha. Theo biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 20/8/2021 và 
Công văn số 130/HKL-QLBVR ngày 24/8/2021 thì hiện trạng đất trống là 3,14ha và 
rừng tự nhiên nghèo 1,16ha.

Trên cơ sở ý kiến của các ngành, để đảm bảo không chồng lấn diện tích rừng 
tự nhiên, Sở Xây dựng tổng hợp, loại bỏ phần diện tích rừng tự nhiên nghèo, xác 
định lại tọa độ và diện tích khu vực báo cáo UBND tỉnh xem xét, bổ sung khu vực 
còn lại có diện tích 3,14ha vào quy hoạch.

b) Các khu vực đề nghị bổ sung mỏ cát, sỏi: Theo Tờ trình số 90/TTr-UBND 
ngày 21/6/2021, UBND huyện Tây Giang đề nghị bổ sung quy hoạch 08 điểm mỏ 
cát, sỏi làm VLXDTT; Các khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch mỏ cát, sỏi trên địa 
bàn huyện Tây Giang hầu như có diện tích nhỏ, hiện trạng lòng sông, suối, ít có cát 
lộ thiên, cát tích tụ sau khi có mưa lớn, cụ thể gồm các khu vực có hiện trạng sau khi 
kiểm tra như sau:

- Điểm mỏ đề nghị bổ sung tại thôn Xa'ơi, xã Avương: Diện tích khoảng 2,7ha; 
Hiện trạng đất bãi bồi sông Avương, cách đường Hồ Chí Minh tại Km435+600 
khoảng 30m.

- Điểm mỏ đề nghị bổ sung tại thôn Bhloóc, xã Bhalêê: Diện tích khoảng 4,5ha; 
Hiện trạng đất bãi bồi sông Avương, có một số khu vực cát lộ thiên.

- Điểm mỏ đề nghị bổ sung tại thôn Achiing, xã Atiêng: Diện tích khoảng 1,1ha; 
Hiện trạng đất bãi bồi sông Avương, có một số khu vực cát lộ thiên.

- Điểm mỏ đề nghị bổ sung tại thôn Acấp, xã Anông: Diện tích khoảng 1,5ha; 
Hiện trạng đất bãi bồi suối Breeng, có một số khu vực cát lộ thiên.

- Điểm mỏ đề nghị bổ sung tại thôn Abaanh I, xã Tr’hy: Diện tích khoảng 1,2ha; 
Hiện trạng đất bãi bồi ven sông, có một số khu vực cát lộ thiên.

- Điểm mỏ đề nghị bổ sung tại thôn Achoong, xã Ch’ơm: Diện tích khoảng 
2,7ha; Hiện trạng khu vực có một bãi tập kết cát do người dân khai thác cát dưới 
lòng sông, trong khu vực đề nghị có ảnh hưởng đến một số diện tích đất rừng; khu 
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vực lòng sông không có cát lộ thiên; cát chỉ tích tụ sau mưa lũ với khối lượng lớn, 
các hộ dân khai thác để bán phục vụ nhu cầu địa phương.

- Điểm mỏ đề nghị bổ sung tại thôn T’râm, xã Axan: Diện tích khoảng 0,5ha; 
Hiện trạng khu vực lòng sông; khu vực lòng sông không có cát lộ thiên; cát chỉ tích 
tụ sau mưa lũ với khối lượng lớn.

- Điểm mỏ đề nghị bổ sung tại thôn Ki’noonh, xã Axan: Diện tích khoảng 1,5ha; 
Hiện trạng khu vực lòng sông, lộ đá sỏi; khu vực lòng sông không có cát lộ thiên. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra xét thấy khu vực đề nghị tại thôn 
Ki’noonh, xã Axan là khu vực lòng sông, lộ đá sỏi, lòng sông không có cát lộ thiên, 
không thống nhất bổ sung quy hoạch. Đối với 07 khu vực còn lại, Đoàn kiểm tra đề 
nghị UBND huyện Tây Giang rà soát, điều chỉnh lại tọa độ các điểm mỏ bám theo 
hiện trạng lòng sông, không ảnh hưởng đất rừng, đất lúa 02 bên bờ sông suối. Sau 
khi kiểm tra, UBND huyện Tây Giang đã rà soát điều chỉnh tọa độ, ranh giới các 
khu vực, gửi kèm Công văn số 778/UBND-KT ngày 09/8/2021. Sở Xây dựng lấy lại 
ý kiến của các Sở, ngành liên quan trước khi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Ý kiến các Sở, ngành liên quan:
+ Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2141/SNN&PTNT-

CCKL ngày 27/8/2021: Đề nghị UBND huyện Tây Giang rà soát lại vị trí, tọa độ 
khu vực mỏ cát thôn Achoong, xã Ch’Ơm. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo trình 
UBND tỉnh xem xét, bổ sung vào quy hoạch cac khu vực mỏ đảm bảo theo quy định.

+ Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1908/STNMT-KS 
ngày 01/9/2021: Thống nhất đưa 07 khu vực cát, 01 khu vực đá làm VLXDTT trên 
địa bàn huyện Tây Giang vào quy hoạch.

3. Đề xuất: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thống nhất của các ngành tại biên bản 
và nội dung văn bản phối hợp nêu trên, Sở Xây dựng đã rà soát lại tọa độ mỏ cát 
thôn Achoong, xã Ch’Ơm; kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền thống 
nhất bổ sung 07 khu vực mỏ cát và 01 khu vực mỏ đá trên địa bàn huyện Tây Giang 
vào Quy hoạch.

III. CÁC ĐIỂM MỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG
1. Sự cần thiết bổ sung quy hoạch: Theo báo cáo của UBND huyện Nam Giang, 

trên địa bàn huyện có nhiều khu vực có đất sét, cát làm VLXDTT nhưng chưa được 
đưa vào quy hoạch khai thác nhằm giải quyết nguồn nguyên liệu có các nhà máy sản 
xuất gạch, các công trình xây dựng trên địa bàn. UBND huyện Nam Giang có các 
Tờ trình: số 81/TTr-UBND ngày 07/5/2021; số 89/TTr-UBND ngày 18/5/2021 và 
số 156/TTr-UBND ngày 17/8/2021, đề nghị bổ sung quy hoạch 01 khu vực mỏ cát, 
04 khu vực mỏ đất sét làm VLXDTT.

2. Khu vực mỏ cát đề nghị theo Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 18/5/2021 của 
UBND huyện Nam Giang

- Vị trí đề nghị bổ sung mỏ cát tại thôn Cà Lai, xã Cà Dy: diện tích 11.200m2; 
hiện trạng là bãi bồi cát cát, sỏi, sạn ven sông Cái, không có công trình vật kiến trúc 
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trên đất, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 150m, bờ phía Đông Nam nằm ngoài 
ranh giới đề nghị và cách giới khu vực đề nghị khoảng 15m có một số vị trí sạt lở 
bờ đất.   

- Theo ý kiến của UBND huyện Nam Giang khu vực đề nghị khi được cấp có 
thẩm quyền bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác sẽ ngăn chặn được 
việc khai thác trái phép làm thất thoát tài nguyên khoáng sản và tránh tác động đến 
một số vị trí bờ đất sạt lở nêu trên, đồng thời đảm bảo nguyên liệu cát làm vật liệu 
xây dựng trên địa bàn, phương án thiết kế mỏ chỉ khai thác với chiều sâu khoảng từ 
1m đến 1,5m (trữ lượng dự kiến khoảng 16.400m3). 

3. Các khu vực mỏ đất sét đề nghị theo Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 
07/5/2021 và số 156/TTr-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện Nam Giang

a) 02 khu vực tại thôn Cà Lai, xã Cà Dy theo Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 
17/8/2021 của UBND huyện Nam Giang.

- Khu vực 1: diện tích khoảng 26,4ha; hiện trạng khu vực là đất trồng rừng sản 
xuất; theo ý kiến của UBND xã cà Dy và UBND huyện Nam Giang thì khu vực chưa 
giao đất cho các tổ chức, cá nhân khác, không ảnh hưởng đến công trình công cộng, 
cơ sở hạ tầng và các công trình khác trên địa bàn huyện. Theo ý kiến của Sở Nông 
nghiệp và PTNT tại biên bản kiểm tra, hiện trạng là đất trống, rừng trồng keo khoảng 
01 năm tuổi, có chiều cao khoảng 1,5 m; chưa đủ tiêu chí là rừng trồng theo quy 
định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Khu vực 2: diện tích khoảng 17,07ha; hiện trạng khu vực là đất trồng rừng 
sản xuất; theo ý kiến của UBND xã cà Dy và UBND huyện Nam Giang thì khu vực 
chưa giao đất cho các tổ chức, cá nhân khác, không ảnh hưởng đến công trình công 
cộng, cơ sở hạ tầng và các công trình khác trên địa bàn huyện; 

b) 02 khu vực tại thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ theo Tờ trình số 81/TTr-
UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện Nam Giang.

- Khu vực 3: diện tích khoảng 9,32ha, hiện trạng khu vực là đất trồng rừng sản 
xuất; theo ý kiến của UBND thị trấn Thạnh Mỹ và UBND huyện Nam Giang thì khu 
vực chưa giao đất cho các tổ chức, cá nhân khác, không ảnh hưởng đến công trình 
công cộng, cơ sở hạ tầng và các công trình khác trên địa bàn huyện; 

- Khu vực 4: diện tích khoảng 10,6ha; hiện trạng khu vực là đất trồng rừng sản 
xuất; theo ý kiến của UBND thị trấn Thạnh Mỹ và UBND huyện Nam Giang thì khu 
vực chưa giao đất cho các tổ chức, cá nhân khác, không ảnh hưởng đến công trình 
công cộng, cơ sở hạ tầng và các công trình khác trên địa bàn huyện; 

Xét thấy 02 khu vực này nằm liền kề nhau, các Sở, ngành đề nghị UBND huyện 
Nam Giang nhập 02 khu vực này lại thành 02 khu vực để thuận lợi trong công tác 
quản lý. UBND huyện Nam Giang đã thực hiện nhập khu vực 3 và khu vực 4 nêu 
trên thành 01 khu vực có diện tích 21,05ha, tăng 1,13ha so với tổng diện tích 02 khu 
vực đề nghị ban đầu, do phần diện tích đất trống giữa 02 khu vực đề nghị bổ sung 
quy hoạch. 
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4. Ý kiến các Sở, ngành liên quan:
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (ý kiến tại Công văn số 2894/BCH-TM ngày 

01/11/2021): Các khu vực này không ảnh hưởng đến quốc phòng.
- Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2360/STNMT-KS ngày 

27/10/2021:
+ Khu vực mỏ cát đề nghị theo Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 18/5/2021 của 

UBND huyện Nam Giang: Bờ sông ở phía Đông Nam khu vực đề nghị (cách khoảng 
15m) có một số vị trí sạt lở. Để tránh việc khai thác cát tại khu vực làm tăng mức độ 
sạt lở, đề nghị Sở Xây dựng xem xét không đề xuất bổ sung quy hoạch khu vực này.

Nội dung này, UBND huyện Nam Giang có giải trình tại Công văn số 
1037/UBND-KTN ngày 02/11/2021: Hiện nay tại các xã vùng thấp của huyện Nam 
Giang chưa có điểm mỏ cát được cấp phép để phục vụ nhu cầu xây dựng của địa 
bàn. Để tránh sạt lở, UBND huyện chỉ thống nhất khai thác với độ sâu dưới 1,5m. 
Trước khi đi vào hoạt động, UBND huyện sẽ phối hợp các ngành của tỉnh đánh giá, 
xem xét phương án khai thác và theo dõi, quản lý trong thời gian khai thác để tránh 
sạt lở bờ sông.

-  Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 2762/SNN&PTNT-NVTH ngày 
03/11/2021): Đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu địa phương tổ chức lấy ý kiến đồng 
thuận của người dân và đảm bảo các nội dung theo quy định tại Điều 14 Nghị định 
số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng 
sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Nội dung này, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND 
tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép bổ sung quy hoạch; khi triển khai các 
bước tiếp theo về thăm dò, hoạt động khai thác, vận chuyển thì yêu cầu đơn vị có liên 
quan lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân và thực hiện các nội dung liên quan theo quy 
định.

5. Đề xuất: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thống nhất của các ngành tại biên bản 
và nội dung văn bản phối hợp nêu trên, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh báo 
cáo cấp thẩm quyền thống nhất bổ sung 01 khu vực mỏ cát (thôn Cà Lai, xã Cà Dy, 
diện tích 1,12ha) và 03 khu vực mỏ đất sét (thôn Cà Lai, xã Cà Dy (26,4ha); thôn 
Cà Lai, xã Cà Dy (17,07ha) và thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ (21,05ha)) trên địa 
bàn huyện Nam Giang vào Quy hoạch.

IV. CÁC ĐIỂM MỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG GIANG
1. Sự cần thiết bổ sung quy hoạch: Để chủ động nguồn vật liệu tại chỗ của địa 

phương, giảm chi phí vận chuyển để giảm tổng mức đầu tư các công trình, UBND 
huyện Đông Giang có Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 30/6/2021 đề xuất bổ sung 
quy hoạch 04 khu vực mỏ đá và 07 khu vực mỏ cát, sỏi vào quy hoạch.

2. Các khu vực đề nghị: 
a) Các điểm mỏ đá xây dựng: Tất cả 04 điểm mỏ đá theo đề nghị tại Báo cáo 

số 231/BC-UBND ngày 30/6/2021 của UBND huyện Đông Giang đề nghị không 
đảm bảo khoảng cách an toàn nổ mìn đến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14G; có 
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02 khu vực có một phần diện tích đất rừng phòng hộ và rừng tự nhiên (Thôn K8, xã 
Sông Kôn và Mỏ Sông Bung 5, A Sờ, Mà Cooih); Đoàn kiểm tra xét thấy không 
đảm bảo điều kiện bổ sung quy hoạch.

b) Các điểm mỏ cát xây dựng:
- Điểm mỏ đề nghị tại thôn Ra Lang (thôn Phú Mưa cũ), xã Jơ Ngây: có một 

phần diện tích đất hoa màu của nhân dân đang canh tác, khu vực đề nghị có ít trữ 
lượng cát xây dựng; gần cầu dân sinh; không đảm bảo điều kiện bổ sung quy hoạch. 
Đề nghị UBND huyện Đông Giang nghiên cứu đề xuất bổ sung khu vực bãi cát hiện 
trạng cách vị trí đề nghị 200m về phía hạ lưu (đề nghị cụ thể về tọa độ, ranh giới, 
diện tích và hiện trạng quản lý của khu vực).

- Điểm mỏ đề nghị tại thôn Sông Voi, xã A Ting: Khu vực đề nghị không có 
tuyến đường vận chuyển, không phù hợp bổ sung quy hoạch, thăm dò, khai thác.

- Điểm mỏ tại thôn A Xing, thị trấn Prao: Khu vực đề nghị nằm trong khu vực 
lòng hồ thủy điện A Vương; không đảm bảo điều kiện bổ sung quy hoạch.

- Các khu vực đề nghị: Thôn A Xanh Gố (thôn Gố cũ), xã Za Hung (1,4ha và 
1,0ha): Hiện trạng đất bãi bồi ven sông A Vương, đề nghị UBND huyện Đông Giang 
cụ thể tọa độ, ranh giới, diện tích khép kín của các khu vực.

- Khu vực đề nghị tại thôn A Duông, thị trấn Prao: Hiện trạng đất bãi bồi ven 
sông A Vương, đề nghị UBND huyện Đông Giang cụ thể tọa độ, ranh giới, diện tích 
khép kín của khu vực; lưu ý đảm bảo khoảng cách an toàn đến cầu A Vương theo 
quy định.

- Khu vực đề nghị tại thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây: Hiện trạng đất bãi bồi ven sông 
A Vương, đề nghị UBND huyện Đông Giang cụ thể tọa độ, ranh giới, diện tích khép 
kín của các khu vực.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Đông Giang 
điều chỉnh, bổ sung các điểm mỏ cát xây dựng (cụ thể về tọa độ, ranh giới, diện tích, 
trữ lượng tài nguyên dự kiến và hiện trạng sử dụng đất của các khu vực), gửi lại Sở 
Xây dựng để lấy ý kiến các ngành liên quan trước khi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 
Sau khi kiểm tra, UBND huyện Đông Giang đã rà soát, điều chỉnh lại tọa độ 05 điểm 
mỏ khoáng sản cát theo ý kiến của Đoàn kiểm tra tại Biên bản làm việc, gửi kèm Tờ 
trình số 172/TTr-UBND ngày 30/9/2021. Ngoài ra, UBND huyện Đông Giang có 
Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 15/10/2021 đề nghị bổ sung quy hoạch một điểm 
mỏ khoáng sản đá làm VLXDTT tại thôn Ra Nuối, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang. 
Trên cơ sở các khu vực sau khi rà soát, điều chỉnh và đề nghị bổ sung mỏ đá của 
UBND huyện Đông Giang tại các văn bản nêu trên, Sở Xây dựng gửi lấy ý kiến các 
Sở, ngành liên quan để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Ý kiến các Sở, ngành liên quan:
- Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 2563/SNN&PTNT-CCKL ngày 

25/10/2021): 
+ Đối với khu vực mỏ đá tại thôn Ra Nuối, xã Jơ Ngây: Theo điều chỉnh, bổ 
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sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020; 
kết quả diễn biến rừng năm 2020, khu vực có 0,08ha rừng tự nhiên; đất không có 
rừng 3,2ha. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối chiếu của Sở Nông nghiệp và PTNT, 
UBND huyện Đông Giang đã tổ chức kiểm tra, rà soát và điều chỉnh tọa độ ranh giới 
khu vực, gửi kèm Công văn số 2247/UBND-TNMT ngày 03/11/2021, loại bỏ khu 
vực có rừng tự nhiên; diện tích khu vực còn lại 3,2ha.

- Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2342/STNMT-KS ngày 
26/10/2021): Các khu vực này chưa cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào thăm dò hoặc 
khai thác khoáng sản. Sau khi có ý kiến tham gia của các Sở, ngành, nếu đủ điều 
kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất đề nghị bổ sung quy hoạch 06 khu 
vực trên vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy 
định.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Công văn số 1942/BCH-TM ngày 23/7/2021 và 
Công văn số 2926/BCH-TM ngày 04/11/2021): Các khu vực đề nghị quy hoạch 
khoáng sản làm VLXDTT tại huyện Đông Giang theo tọa độ trên không ảnh hưởng 
đến quốc phòng.

4. Đề xuất: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thống nhất của các ngành tại biên bản 
và nội dung văn bản phối hợp nêu trên, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh báo 
cáo cấp thẩm quyền thống nhất bổ sung 01 khu vực mỏ đá và 05 khu vực mỏ cát trên 
địa bàn huyện Đông Giang vào Quy hoạch.

V. CÁC ĐIỂM MỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHƯỚC SƠN
1. Sự cần thiết bổ sung quy hoạch: Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, 

sau mưa bão năm 2020, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng 05 xã vùng cao của huyện 
bị hư hỏng nặng; nhu cầu về vật liệu cát, đá để xây dựng, tái thiết khu vực này rất 
lớn. Ngoài ra, hiện nay thị trấn Khâm Đức đã được công nhận đô thị loại V, đang 
xây dựng đô thị loại IV vào năm 2020, thời gian đến đầu tư nhiều công trình trọng 
điểm, dẫn đến nhu cầu về vật liệu xây dựng, đặc biệt là đất san lấp lớn. Để chủ động 
nguồn vật liệu tại chỗ của địa phương, giảm chi phí vận chuyển để giảm tổng mức 
đầu tư các công trình, UBND huyện Phước Sơn đề xuất bổ sung quy hoạch 01 khu 
vực mỏ cát, 01 khu vực mỏ đá và 03 khu vực mỏ đất san lấp vào quy hoạch.

2. Các khu vực đề nghị
a) Khu vực đề nghị bổ sung mỏ cát tại xã Phước Kim: diện tích khoảng 2,4ha, 

hiện trạng là bãi bồi suối Nước Xe và suối Xà Kiên; tại thời điểm kiểm tra không có 
công trình và vật kiến trúc trên khu vực đề nghị; theo ý kiến của UBND xã Phước 
Kim và UBND huyện Phước Sơn thì khu vực đề nghị chưa giao đất cho tổ chức, cá 
nhân khác, không ảnh hưởng đến công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và các công 
trình khác. 

b) Khu vực đề nghị bổ sung mỏ đá tại xã Phước Chánh: diện tích khoảng 03ha, 
có hiện trạng là rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất; qua kết quả kiểm tra hiện 
trạng gần khu vực đề nghị có tuyến đường điện và nhà dân; xét thấy khu vực đề nghị 
không đảm bảo đến khoảng cách nổ mìn đến các nhà dân khu vực và các công trình 
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hạ tầng nên đoàn kiểm tra đề xuất không đưa vào quy hoạch khoáng sản đá làm 
VLXD thông thường. 

c) Các khu vực đề nghị bổ sung mỏ đất san lấp tại thị trấn Khâm Đức
- Khu vực đề nghị tại tổ dân phố số 1, thị trấn Khâm Đức có diện tích khoảng 

2,2ha; hiện trạng là rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất; qua kết quả kiểm tra 
hiện trạng khu vực đề nghị gần đường Hồ Chí Minh (cách đường khoảng 150m); 
theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 466/TB-UBND ngày 24/10/2016 
(trong đó có nội dung không cấp phép các mỏ tại chân đồi, núi dọc tuyến Quốc lộ, 
Cao tốc nhằm đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến mỹ quan), đoàn kiểm tra đề 
xuất không đưa vào quy hoạch khoáng sản đá làm VLXD thông thường. 

- Khu vực đề nghị tại tổ dân phố số 4, thị trấn Khâm Đức có diện tích khoảng 
2ha; hiện trạng là rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất; theo ý kiến của UBND 
thị trấn Khâm Đức và UBND huyện Phước Sơn thì khu vực đề nghị chưa giao đất 
cho tổ chức, cá nhân khác, không ảnh hưởng đến công trình công cộng, cơ sở hạ 
tầng và các công trình khác. 

- Khu vực đề nghị tại tổ dân phố số 4, thị trấn Khâm Đức có diện tích khoảng 
3ha; hiện trạng là rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất; theo ý kiến của UBND 
thị trấn Khâm Đức và UBND huyện Phước Sơn thì khu vực đề nghị chưa giao đất 
cho tổ chức, cá nhân khác, không ảnh hưởng đến công trình công cộng, cơ sở hạ 
tầng và các công trình khác. 

3. Ý kiến các Sở, ngành liên quan
- Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2381/STNMT-KS ngày 

29/10/2021): Thống nhất bổ sung 01 khu vực mỏ cát tại Bãi Suối Nước Xe và suối 
Xà Kiên, xã Phước Kim; 02 khu vực đất san lấp tại tổ dân phố 4, thị trấn Khâm Đức 
vào quy hoạch.

- Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 2762/SNN&PTNT-NVTH ngày 
03/11/2021): mỏ đá tại xã Phước Chánh do không đảm bảo khoảng cách an toàn khi 
nổ mìn đến nhà dân, các công trình hạ tầng và mỏ đất san lấp tại tổ dân phố số 1 (PS 
21) do nằm dọc theo tuyến quốc lộ (UBND tỉnh có Thông báo số 466/TB-UBND ngày 
24/10/2016 không cho phép cấp mỏ đất san lấp dọc theo các tuyến Quốc lộ) nên đề 
nghị không đưa vào quy hoạch đối với 02 điểm mỏ này.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Công văn số 2894/BCH-TM ngày 01/11/2021): Các 
khu vực còn lại sau khi loại bỏ tại biên bản kiểm tra không ảnh hưởng đến quốc 
phòng.

4. Đề xuất: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thống nhất của các ngành tại biên bản 
và nội dung văn bản phối hợp nêu trên, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh báo 
cáo cấp thẩm quyền thống nhất bổ sung 01 khu vực mỏ cát và 02 khu vực mỏ đất 
san lấp trên địa bàn huyện Phước Sơn vào Quy hoạch.

VI. CÁC ĐIỂM MỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
1. Sự cần thiết bổ sung quy hoạch: Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Phước; 
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trên địa bàn huyện có một số khu vực không nằm trong vùng cấm hoạt động khoáng 
sản, cách xa khu dân cư, công trình hạ tầng kỹ thuật; có tiềm năng khoáng sản, điều 
kiện khai thác thuận lợi; UBND huyện Phước Sơn đề xuất bổ sung quy hoạch 04 
khu vực mỏ cát, 01 khu vực mỏ đá và 14 khu vực mỏ đất san lấp vào quy hoạch.

2. Các khu vực đề nghị
a) Các khu vực đề nghị bổ sung mỏ cát, sỏi tại xã Tiên Hà 
- Khu vực bãi Đá Chồng, thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà: diện tích khoảng 3,27ha; 

hiện trạng khu vực có các điểm cát bồi ven sông và các điểm nỗi giữa lòng sông, có 
phần diện tích là mặt nước và đá gành; tại thời điểm kiểm tra không phát hiện hiện 
tượng sạt lở bờ sông, không có công trình và vật kiến trúc trên khu vực đề nghị; theo 
ý kiến của UBND xã Tiên Hà và UBND huyện Tiên Phước thì khu vực đề nghị chưa 
xuất hiện hiện tượng sạt lở bờ sông, chưa giao đất cho tổ chức, cá nhân khác, không 
ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và các 
công trình khác. 

- Khu vực bãi Bến Sếu, thôn Tài Thành, xã Tiên Hà: diện tích khoảng 1,26ha; 
hiện trạng khu vực có các điểm cát bồi ven sông; điểm gần nhất cách cầu khoảng 
193m (phía thượng lưu); tại thời điểm kiểm tra không phát hiện hiện tượng sạt lở bờ 
sông, không có công trình và vật kiến trúc trên khu vực đề nghị; theo ý kiến của 
UBND xã Tiên Hà và UBND huyện Tiên Phước thì khu vực đề nghị chưa xuất hiện 
hiện tượng sạt lở bờ sông, chưa giao đất cho tổ chức, cá nhân khác, không ảnh hưởng 
đến đất sản xuất nông nghiệp, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và các công trình 
khác. 

- Khu vực bãi Bà Viễn, thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà: Khu vực đề nghị đã được 
UBND tỉnh phê duyệt bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 05/4/2019. Đề nghị UBND huyện 
căn cứ thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định phục vụ nhu cầu vật liệu cho địa 
phương. 

- Khu vực bãi Mù Mắt, thôn Tài Thành, xã Tiên Hà: Theo tọa độ đề nghị thì 
khu vực có diện tích khoảng 2,1ha (theo số liệu của UBND huyện tại Báo cáo nêu 
trên là 1,48ha; UBND huyện và đoàn kiểm tra thống nhất số liệu là 2,1ha cho phù 
hợp với tọa độ đề nghị); hiện trạng khu vực có các điểm cát bồi ven sông và các 
điểm nỗi giữa lòng sông, có phần diện tích là mặt nước và đá gành; tại thời điểm 
kiểm tra không phát hiện hiện tượng sạt lở bờ sông, không có công trình và vật kiến 
trúc trên khu vực đề nghị; theo ý kiến của UBND xã Tiên Hà và UBND huyện Tiên 
Phước thì khu vực đề nghị chưa xuất hiện hiện tượng sạt lở bờ sông, chưa giao đất 
cho tổ chức, cá nhân khác, không ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp, công 
trình công cộng, cơ sở hạ tầng và các công trình khác. 

b) Các khu vực đề nghị bổ sung mỏ đất san lấp và đá làm VLXDTT 
- Khu vực đề nghị bổ sung mỏ đất san lấp tại khu vực Núi Một, Hố Gai, xã Tiên 

Phong: diện tích khoảng 10,6ha. Qua kiểm tra thực tế khu vực  có địa hình thấp, đi 
qua các khu dân cư và tuyến đường giao thông. Xét khu vực đề nghị không phù hợp, 
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đoàn kiểm tra thống nhất không đề xuất khu vực trên vào quy hoạch khoáng sản đất 
san lấp. Theo ý kiến của UBND huyện thì do lỗi số liệu tại các tọa độ nên khu vực 
đề nghị có thay đổi; nội dung này đề nghị UBND huyện xem xét, xác định lại cụ thể. 

- Khu vực đề nghị bổ sung mỏ đất san lấp tại khu vực Hốc Độ, thôn Tài Đa, xã 
Tiên Phong: khu vực đề nghị có tọa độ, ranh giới khu vực không phù hợp đề nghị 
UBND huyện xem xét, xác định. 

- Khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch đất san lấp tại Dốc Tranh, thôn Phú Xuân, 
xã Tiên Mỹ: Khu vực đề nghị có diện tích khoảng 3ha; hiện trạng khu vực là rừng 
trồng, đất giao dân sản xuất, trong khu vực có trạm BTS, điểm gần nhất cách đường 
ĐH khoảng 5m; theo ý kiến của UBND xã Tiên Mỹ và UBND huyện Tiên Phước 
thì khu vực đề nghị đã giao đất người dân sản xuất, không ảnh hưởng đến công trình 
công cộng, cơ sở hạ tầng và các công trình khác. 

- Khu vực đề nghị bổ sung mỏ đá xây dựng tại thôn Trà Lai, xã Tiên Mỹ: Diện 
tích khoảng 12ha; địa hình đồi núi, hiện trạng khu vực là rừng trồng, xét thấy khu vực 
đề nghị gần khu dân cư, chưa đảm bảo an toàn phạm vi nổ mìn đến khu dân cư gần 
nhất; không đề xuất khu vực này vào quy hoạch thăm dò, khai thác đá. 

- Khu vực đề nghị đất san lấp tại Đồi Dương Phụng, thôn 1 xã Tiên Thọ: Diện 
tích khoảng 4,1ha, địa hình đồi núi, hiện trạng là rừng trồng, tọa độ ranh giới điểm 
1 (566.528, 1.715.251) và 2 (566.746, 1.714.950) trùng với tuyến đường Tiên Thọ - 
Tiên Phong; để đảm bảo hành lang tuyến, đề nghị UBND huyện xác định lại ranh 
giới khu vực cho phù hợp. 

- Khu vực đề nghị đất san lấp tại Đồi Hố Nước, thôn 6, xã Tiên Thọ: diện tích 
khoảng 5,98ha; địa hình đồi núi, hiện trạng là rừng trồng keo và một số cây tre, mít; 
trong khu vực có tuyến đường dây điện đi qua; tiếp giáp với đường ĐH2; gần nhóm 
hộ dân (4-5 nhà); để đảm bảo an toàn tuyến điện và hành lang đường ĐH2, đề nghị 
UBND huyện xác định lại tọa độ, diện tích cho phù hợp. 

- Khu vực đề nghị đất san lấp tại khu Gò Chua, thôn 3, xã Tiên Thọ: diện tích 
khoảng 3,26; địa hình đồi núi, hiện trạng rừng trồng, trong khu vực có một số mồ 
mã; theo ý kiến của UBND xã Tiên Thọ và UBND huyện Tiên Phước thì khu vực 
đề nghị đã giao đất người dân sản xuất, không ảnh hưởng đến công trình công cộng, 
cơ sở hạ tầng và các công trình khác. 

- Khu vực đề nghị đất san lấp tại đồi Dương Chùa, thôn Trung An, xã Tiên Hà: 
diện tích 2,15ha; địa hình đồi núi, hiện trạng rừng trồng keo, trong khu vực có trạm 
BTS, mồ mã; theo ý kiến của UBND xã Tiên Hà  và UBND huyện Tiên Phước thì 
khu vực đề nghị đã giao đất người dân sản xuất, không ảnh hưởng đến công trình 
công cộng, cơ sở hạ tầng và các công trình khác. 

- Khu vực đề nghị đất san lấp tại thôn Thanh Tân, xã Tiên Châu: diện tích 3,0ha; 
địa hình đồi núi, hiện trạng rừng trồng keo, trong khu vực có tuyến đường điện, ranh 
giới khu vực tiếp giáp với đường ĐH9; xét thấy khu vực tiếp giáp với ĐH 9 và có 
hạ tầng lưới điện trong khu vực, do đó đoàn kiểm tra nhận thấy việc bổ sung thăm 
dò khai thác đất san lấp tại vị trí này là chưa phù hợp, ảnh hưởng đến cảnh quan 
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đường ĐH9. 
- Khu vực đề nghị đất san lấp tại thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu: diện tích 3,0ha; 

khu vực đề nghị có tọa độ, ranh giới khu vực không phù hợp đề nghị UBND huyện 
xem xét, xác định. 

- Khu vực đề nghị đất san lấp tại Đồi Dương Thờ, thôn 4,5 xã Tiên Lãnh: Diện 
tích 12,4ha; địa hình đồi núi, trong khu vực có 02 trạm BTS, phần lớn rừng trồng 
keo, gió bầu; theo ý kiến của UBND xã Tiên Lãnh  và UBND huyện Tiên Phước thì 
khu vực đề nghị đã giao đất người dân sản xuất, không ảnh hưởng đến công trình 
công cộng, cơ sở hạ tầng và các công trình khác. 

- Khu vực đề nghị đất san lấp tại thôn 4, xã Tiên Ngọc: diện tích đề nghị khoảng 
3,0ha; địa hình đồi núi, hiện trạng rừng trồng keo, gần đường ĐH6 và đường dây điện. 
giao đất cho dân có GCNQSDĐ. Vị trí khu vực đề nghị chưa phù hợp (nằm gần đoạn 
đường quanh co nhưng chừa lại vị trí mỏm dốc), địa hình dốc không thuận lợi cho 
thiết kế khai thác. Đề nghị không đưa vào quy hoạch.  

- Khu vực đề nghị tại thôn 2, xã Tiên Hiệp: diện tích đề nghị khảng 6,0 ha; địa 
hình đồi núi, hiện trạng rừng trồng; qua kết quả kiểm tra hiện trạng khu vực đề nghị 
gần đường Quốc lộ 40B; theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 466/TB-
UBND ngày 24/10/2016 (trong đó có nội dung không cấp phép các mỏ tại chân đồi, núi 
dọc tuyến Quốc lộ, Cao tốc nhằm đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến mỹ quan), 
đoàn kiểm tra đề xuất không đưa vào quy hoạch khoáng sản đá làm VLXD thông 
thường. 

- Khu vực đề nghị  tại Dốc Eo Bò, thôn 2 xã Tiên Cảnh: Diện tích đề nghị 
khoảng 6,8ha; địa hình đồi núi, hiện trạng trồng keo, gần đường dây điện; khu vực 
này đề nghị UBND huyện xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với hiện trạng khu vực 
đảm bảo an toàn lưới điện. 

- Khu vực đề nghị tại Đèo Cây Gạo, thôn 5, xã Tiên Cảnh: Diện tích đề nghị 
khoảng 2,0ha; địa hình đồi núi, hiện trạng rừng trồng keo, một phần diện tích cấp 
cho dân và phần còn lại UBND xã quản lý; qua kết quả kiểm tra hiện trạng khu vực 
đề nghị gần đường Quốc lộ 40B; theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 
466/TB-UBND ngày 24/10/2016 (trong đó có nội dung không cấp phép các mỏ tại 
chân đồi, núi dọc tuyến Quốc lộ, Cao tốc nhằm đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng 
đến mỹ quan), đoàn kiểm tra đề xuất không đưa vào quy hoạch khoáng sản đá làm 
VLXD thông thường. 

Trên cơ sở đề nghị của Đoàn kiểm tra, UBND huyện Tiên Phước điều chỉnh 
tọa độ, diện tích một số khu vực, gửi kèm Công văn số 3336/UBND-TNMT ngày 
19/10/2021. 

3. Ý kiến các Sở, ngành liên quan
- Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2375/STNMT-KS ngày 

28/10/2021): 
+ 01 vị trí (cát, sỏi làm VLXDTT tại bãi Bà Viễn, thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà) 
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đã được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung quy hoạch khoáng sản làm VLXDTT tại 
Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 05/4/2019;

+ Không đưa vào quy hoạch đối với 08 vị trí không phù hợp, ảnh hưởng đến 
giao thông, dân cư; không đảm bảo an toàn thiết kế khai thác.

+ Đối với 10 khu vực còn lại, gồm 03 khu vực mỏ cát (bãi Đá Chồng, thôn Phú 
Vinh, xã Tiên Hà; bãi Bến Sếu, thôn Tài Thành, xã Tiên Hà, bãi Mù Mắt, thôn Tài 
Thành, xã Tiên Hà) và 07 khu vực đất san lấp (Đồi Dương Phụng, thôn 1 xã Tiên 
Thọ; khu Gò Chua, thôn 3, xã Tiên Thọ; Đồi Dương Thờ, thôn 4,5 xã Tiên Lãnh; 
đồi Dương Chùa, thôn Trung An, xã Tiên Hà; Dốc Eo Bò, thôn 2 xã Tiên Cảnh; Dốc 
Tranh, thôn Phú Xuân, xã Tiên Mỹ; Đồi Hố Nước, thôn 6, xã Tiên Thọ), sau khi 
UBND huyện Tiên Phước rà soát, điều chỉnh tọa độ, diện tích phù hợp thực tế, đảm 
bảo không ảnh hưởng đến các công trình giao thông, lưới điện, dân cư lân cận và có 
ý kiến tham gia các ngành liên quan, nếu đảm bảo điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi 
trường thống nhất việc đề nghị cho phép bổ sung quy hoạch 10 khu vực trên vào quy 
hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 2762/SNN&PTNT-NVTH ngày 
03/11/2021): 

+ Các khu vực đất san lấp còn lại sau khi kiểm tra (Đồi Dương Phụng, thôn 1 xã 
Tiên Thọ; khu Gò Chua, thôn 3, xã Tiên Thọ; Đồi Dương Thờ, thôn 4, 5 xã Tiên Lãnh; 
đồi Dương Chùa, thôn Trung An, xã Tiên Hà; Dốc Tranh, thôn Phú Xuân, xã Tiên Mỹ; 
Đồi Hố Nước, thôn 6, xã Tiên Thọ; thôn 4, xã Tiên Ngọc và Núi Một, Hố Gai xã Tiên 
Phong và xã Tiên Mỹ) là rừng sản xuất và ngoài 03 loại rừng;

+ Các khu vực đề nghị bổ sung mỏ cát theo đề nghị của UBND huyện Tiên 
Phước không ảnh hưởng đến quy hoạch của ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn quản lý.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Công văn số 2895/BCH-TM ngày 01/11/2021): Các 
khu vực theo đề nghị của UBND huyện Tiên Phước không ảnh hưởng đến đất quốc 
phòng, đất quy hoạch bố trí quốc phòng.

4. Đề xuất: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thống nhất của các ngành tại biên bản 
và nội dung văn bản phối hợp nêu trên, Sở Xây dựng loại bỏ các khu vực không phù 
hợp và chưa được điều chỉnh tọa độ theo đề nghị của các ngành; kính đề nghị UBND 
tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền thống nhất bổ sung 03 khu vực mỏ cát (bãi Đá Chồng, 
thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà; bãi Bến Sếu, thôn Tài Thành, xã Tiên Hà, bãi Mù Mắt, 
thôn Tài Thành, xã Tiên Hà) và 06 khu vực mỏ đất san lấp ((Đồi Dương Phụng, thôn 
1 xã Tiên Thọ; khu Gò Chua, thôn 3, xã Tiên Thọ; Đồi Dương Thờ, thôn 4, 5 xã Tiên 
Lãnh; đồi Dương Chùa, thôn Trung An, xã Tiên Hà; Dốc Tranh, thôn Phú Xuân, xã 
Tiên Mỹ; Đồi Hố Nước, thôn 6, xã Tiên Thọ) trên địa bàn huyện Tiên Phước vào Quy 
hoạch.

VII. CÁC ĐIỂM MỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH
1. Sự cần thiết bổ sung quy hoạch: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của 

Sở Xây dựng; UBND huyện Phú Ninh có Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 
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27/8/2021 đề xuất bổ sung quy hoạch 06 khu vực mỏ đất san lấp vào quy hoạch.
2. Các khu vực đề nghị
- Khu vực rừng Ông Dương, xã Tam Lộc, diện tích 3,0 ha: Khu vực này tại thời 

điểm kiểm tra, UBND huyện có ý kiến đề xuất không đưa khu vực này vào quy 
hoạch thăm dò, khai thác, với lý do: Hiện nay nguồn gốc đất tại rừng Ông Dương 
đang tranh chấp, việc thực hiện bồi thường GPMB để thực hiện dự án khai thác đất 
sẽ gặp khó khăn; do đó đoàn kiểm tra không kiểm tra hiện trạng, thực tế khu vực 
này. 

- Khu vực núi Dương Quyển, xã Tam Vinh: khu vực đề nghị có diện tích 
khoảng 13,35 ha, theo Quyết định 120/QĐ-UBND ngày  11/01/2017 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 thì toàn bộ diện tích trên được quy hoạch 
sản xuất, khu vực có địa hình đồi núi, hiện trạng rừng trồng keo. Qua kiểm tra các 
hồ sơ liên quan thì khu vực có một phần diện tích chồng lấn với dự án trang trại chăn 
nuôi Dương Quyển của Công ty TNHH MTV và DV MT Vũ Long. Đề nghị UBND 
huyện rà soát, xem xét các dự án lân cận, điều chỉnh ranh giới diện tích cho phù hợp, 
đảm bảo không chồng lấn với các dự án lân cận. 

- Khu vực Ông Hòe, xã Tam Vinh: khu vực đề nghị có diện tích 1,59ha, theo 
Quyết định 120/QĐ-UBND ngày  11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2011 – 2020 thì diện tích trên có 1,54 ha được quy hoạch sản xuất; 0,05 ha nằm 
ngoài quy hoạch lâm nghiệp (trong đó, theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 
09/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 có 0,02 ha nằm ngoài quy hoạch lâm 
nghiệp và 0,03 ha thuộc quy hoạch sản xuất). Khu vực có địa hình đồi núi; hiện trạng 
là rừng trồng keo, gần đường ĐH9; theo ý kiến của UBND xã Tam Vinh và UBND 
huyện Phú Ninh thì khu vực đề nghị đã giao đất người dân sản xuất, không ảnh 
hưởng đến công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và các công trình khác. 

- Khu vực núi Hòn Dền, xã Tam Vinh: khu vực đề nghị có diện tích 8,3ha; theo 
Quyết định 120/QĐ-UBND ngày  11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2011 – 2020 thì toàn bộ diện tích trên được quy hoạch sản xuất. Khu vực có 
địa hình đồi núi, hiện trạng rừng trồng keo, một phần nhỏ diện tích không có rừng 
do ranh giới khu vực đề nghị đi qua tuyến đường ĐH9, ranh giới khu vực tiếp giáp 
với đường ĐH9 hiện trạng lộ vỉa đá; do đó để phù hợp với loại vật liệu bổ sung đất 
san lấp, đề nghị UBND huyện kiểm tra, xác định lại diện tích điều chỉnh lại ranh 
giới cho phù hợp (lưu ý theo tọa độ ranh giới theo Tờ trình thì khu vực có điểm tọa 
độ góc số 1 đi qua tuyến đường ĐH9).

- Khu vực đồi ĐH7, xã Tam Đàn: Khu vực đề nghị có diện tích 6,1ha; theo 
Quyết định 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2011 – 2020 và Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND 
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tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2011 - 2020 thì toàn bộ diện tích trên nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp; 
khu vực có địa hình đồi núi thấp, gần DDH7, hiện trạng chủ yếu là rừng trồng keo. 
Theo tọa độ ranh giới đề nghị  thì có điểm tọa độ số 2 (571587;1721890) và số 4 
(571540;1721532) có chồng lấn với nhà dân; các điểm góc 4 và 5 gần với nhà dân; 
nội dung này đề nghị UBND huyện kiểm tra, xác định lại diện tích loại bỏ phần diện 
tích chồng lấn với nhà dân và điều chỉnh lại ranh giới cho phù hợp. Theo ý kiến của 
UBND huyện Phú Ninh, tại đồi ĐH7 này cần phải được mở rộng thêm để đảm bảo 
tạo mặt bằng và cảnh quan chung trong khu vực sau khai thác. Do đó, UBND huyện 
đề nghị được đo đạc lại toàn bộ diện tích trong khu vực và có Tờ trình xin bổ sung 
quy hoạch với diện tích, tọa độ xác định theo kết quả đo mới, dự kiến tăng hơn so 
với diện tích đã đề nghị tại Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 27/8/2021; đồng thời 
UBND huyện thống nhất việc kiểm tra chặt chẽ, không để chồng lấn lên đất thổ cư 
của dân.  

- Khu vực Đồi Hang, xã Tam Đàn: diện tích khoảng 3,6ha; theo Quyết định 
120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 và Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 
09/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 thì toàn bộ diện tích trên nằm ngoài 
quy hoạch lâm nghiệp; Khu vực có địa hình đồi núi thấp, hiện trạng là rừng trồng 
keo. Theo ý kiến của UBND huyện Phú Ninh thì khu vực đề nghị là đất nông trường 
bàn giao cho UBND xã Tam Đàn quản lý, hiện trạng đang cho các hộ dân thuê đất 
công ích theo quy định. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND huyện Phú Ninh rà soát, có Tờ trình số 
229/TTr-UBND ngày 22/10/2021 và Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 01/11/2021 
gửi lại Sở Xây dựng, đề nghị bổ sung quy hoạch 05 điểm mỏ đất san lấp (bỏ đi khu 
vực rừng Ông Dương, xã Tam Lộc theo Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 
27/8/2021); Sở Xây dựng gửi lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan trước khi tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh.

3. Ý kiến các Sở, ngành liên quan
- Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2375/STNMT-KS ngày 

28/10/2021): 04 khu vực đề nghị tại Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 22/10/2021 
của UBND huyện Phú Ninh chưa cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào thăm dò hoặc 
khai thác khoáng sản; sau khi có ý kiến tham gia các ngành liên quan, nếu đảm bảo 
điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất việc đề nghị cho phép bổ sung 
quy hoạch các khu vực trên vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 2762/SNN&PTNT-NVTH ngày 
03/11/2021): Thông tin các khu vực đề nghị của UBND huyện Phú Ninh ngoài 03 loại 
rừng.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Công văn số 2894/BCH-TM ngày 01/11/2021): Đơn 
vị đề nghị điều chỉnh tọa độ một số điểm góc của khu vực đồi ĐH7, xã Tam Đàn và 
Khu vực núi Dương Quyển, xã Tam Vinh; khu vực còn lại sau điều chỉnh không ảnh 
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hưởng đển quốc phòng.
4. Đề xuất: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thống nhất của các ngành tại biên bản 

và nội dung văn bản phối hợp nêu trên, Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh tọa độ, ranh 
giới 02 khu vực; kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền thống nhất bổ 
sung 05 khu vực mỏ đất san lấp (Khu vực núi Dương Quyển, xã Tam Vinh; Khu vực 
Dương Ông Hòe, xã Tam Vinh; Khu vực Đồi Hang, xã Tam Đàn; Khu vực đồi ĐH7, 
xã Tam Đàn; khu vực núi Hòn Dền, xã Tam Vinh) trên địa bàn huyện Phú Ninh vào 
Quy hoạch.

VIII. CÁC ĐIỂM MỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG SƠN
1. Sự cần thiết bổ sung quy hoạch: Theo báo cáo của UBND huyện Nông Sơn; 

để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho các công trình và nhu cầu xây dựng nhà 
ở cho nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian đến; UBND huyện có Tờ trình số 
178/TTr-UBND ngày 16/9/2021 đề xuất bổ sung quy hoạch 10 khu vực mỏ cát và 
10 khu vực mỏ đất san lấp vào quy hoạch.

2. Các khu vực đề nghị
a) Các khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch mỏ cát, sỏi: Trong 10 khu vực mỏ 

cát đề nghị bổ sung quy hoạch tại Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày16/9/2021 của 
UBND huyện Nông Sơn, có 06 khu vực đã có trong quy hoạch thăm dò, khai thác 
khoáng sản thời kỳ 2021-2030. Các khu vực còn lại có hiện trạng như sau:

- Khu vực thôn Trung Thượng, xã Quế Trung: diện tích khoảng 23,77ha. Hiện 
trạng đất bãi bồi ven sông Thu Bồn, không có công trình trên đất.

- Khu vực thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung: diện tích khoảng 20,76ha. Hiện 
trạng đất bãi bồi ven sông Thu Bồn, không có công trình trên đất.

- Khu vực tại thôn Trung An, xã Quế Trung: diện tích khoảng 4,0ha. Hiện trạng 
đất bãi bồi ven sông Thu Bồn, không có công trình trên đất.

- Khu vực tại thôn Trung An, xã Quế Trung: diện tích khoảng 15,29ha. Hiện 
trạng đất bãi bồi ven sông Thu Bồn, không có công trình trên đất.

b) Các khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch mỏ đất san lấp
- Các khu vực tại thôn Tứ Nhũ, xã Quế Lâm (29,3ha) và thôn Bình Yên, xã 

Phước Ninh (4,0ha): Do điều kiện giao thông bị chia cắt sau mưa lũ, không kiểm tra 
thực tế hiện trạng khu vực, Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện kiểm tra, xác định 
cụ thể hiện trạng, ranh giới, công trình trên đất, gửi lại Sở Xây dựng.

- Khu vực tại thôn Tân Phong, xã Quế Lộc: diện tích khoảng 17,02ha: Hiện trạng 
đồi núi phía sau khu dân cư tiếp giáp ĐT.611, đất người dân sử dụng trồng keo, chưa cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đoàn kiểm tra đề nghị cung cấp thêm tọa độ chi tiết 
khu vực để đảm bảo khoảng cách an toàn đến ĐT.611 và dân cư.

- Khu vực tại thôn Phước Viên, xã Quế Trung: diện tích khoảng 2,2ha; Hiện 
trạng rừng trồng keo, tuy nhiên ranh giới tọa độ chưa cụ thể, đề nghị UBND huyện 
xác định, gửi lại Sở Xây dựng;
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- Khu vực tại thôn Trung An, xã Quế Trung: diện tích khoảng 30,5ha; hiện 
trạng đất rừng trồng keo của nhân dân, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất.

- Khu vực tại thôn Trung An, xã Quế Trung: diện tích khoảng 11,1ha; hiện 
trạng đất rừng trồng keo của nhân dân, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất.

- Khu vực tại thôn Xuân Hòa, xã Phước Ninh (diện tích khoảng 9,8ha) và khu 
vực tại thôn Nông Sơn, xã Quế Trung (diện tích khoảng 3,0ha): Khu vực đề nghị 
nằm gần khu vực khai thác khoáng sản công nghiệp (mỏ than Nông Sơn); Đoàn kiểm 
tra và UBND huyện thống nhất rà soát khu vực quy hoạch khoáng sản công nghiệp 
và báo cáo lại trong kỳ quy hoạch tiếp theo.

- Khu vực tại thôn Phước Viên, xã Quế Trung: diện tích khoảng 4,56ha; hiện 
trạng đất rừng sản xuất, theo ý kiến địa phương, khu vực này không ảnh hưởng công 
trình công cộng, cơ sở hạ tầng, không chồng lấn dự án khác.

- Khu vực tại thôn Mậu Long, xã Ninh Phước: diện tích khoảng 10,17ha; khu vực 
địa hình đồi núi, xa trung tâm; không thuận lợi về giao thông; do đó, Đoàn kiểm tra xét 
thấy việc bổ sung quy hoạch đối với khu vực này không phù hợp.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ý kiến đề nghị của Đoàn kiểm tra, UBND huyện 
Nông Sơn rà soát, điều chỉnh, bổ sung tọa độ, ranh giới các khu vực, gửi kèm Tờ 
trình số 423/BC-UBND ngày 26/10/2021; Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các Sở, 
ngành liên quan để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Ý kiến các Sở, ngành liên quan:
- Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2375/STNMT-KS ngày 

28/10/2021): Các khu vực theo đề nghị của UBND huyện Nông Sơn chưa cấp phép 
hoạt động khoáng sản cho tổ chức, cá nhân nào; ý kiến đối với từng khu vực cụ thể 
như sau:

+ 06 vị trí cát, sỏi theo đề nghị đã được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung quy 
hoạch khoáng sản làm VLXDTT tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 
05/4/2019.

+ Không đưa vào quy hoạch đối với 06 vị trí không phù hợp về địa hình, đường 
vận chuyển, ảnh hưởng đến giao thông, nằm gần hoặc tiếp giáp với khu vực quy 
hoạch khoáng sản công nghiệp (than), cụ thể: Đất san lấp thôn Mậu Long, xã Ninh 
Phước (10,17ha); đất san lấp thôn Xuân Hòa, xã Phước Ninh (9,8ha); đất san lấp 
thôn Nông Sơn, xã Quế Trung (3,0ha); đất san lấp thôn Tân Phong, xã Quế Lộc 
(17,2ha); đất san lấp thôn Trung An, xã Quế Trung (30,5ha) và đất san lấp thôn 
Trung An, xã Quế Trung (11,1ha).

+ 02 khu vực đề nghị xem lại sự phù hợp về vị trí để đưa vào quy hoạch, gồm: 
cát sỏi thôn Trung An, xã Quế Trung (15,29ha) đối diện di tích Lăng Bà Thu Bồn 
và đất san lấp thôn Bình Yên, xã Ninh Phước (4,0ha); xem lại tọa độ có chồng lấn 
với dự án đang hoạt động hay không.
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+ Còn lại 05 khu vực: cát sỏi thôn Trung Thượng xã Quế Trung (23,77ha); cát 
sỏi thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung (20,76ha); cát sỏi thôn Trung An, xã Quế 
Trung (4,0ha); đất san lấp thôn Phước Viên, xã Quế Trung (2,2ha) và đất san lấp 
thôn Phước Viên, xã Quế Trung (4,56ha): Đề nghị UBND huyện Nông Sơn rà soát, 
điều chỉnh tọa độ, diện tích cho phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình 
giao thông, lưới điện, dân cư lân cận.. Sau khi có ý kiến tham gia của các Sở, ngành 
liên quan để đề xuất UBND tỉnh bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 2762/SNN&PTNT-
NVTH ngày 03/11/2021):

+ Các khu vực đề nghị quy hoạch đất san lấp trên địa bàn huyện Nông Sơn 
thuộc quy hoạch rừng sản xuất và ngoài 3 loại rừng; hiện trạng rừng trồng keo.

+ Đối với các khu vực đề nghị bổ sung mỏ cát làm VLXDTT còn lại không ảnh 
hưởng đến quy hoạch của ngành nông nghiệp và PTNT quản lý.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Công văn số 2896/BCH-TM ngày 01/11/2021): Có 
03 điểm tại thôn Trung An (30,5ha), thôn Trung An (11ha), thôn Phước Viên (4,5ha) 
thuộc xã Quế Trung ảnh hưởng đất quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp phát triển 
kinh tế - xã hội và Trận địa hỏa lực trong quyết tâm tác chiến phòng thủ của huyện 
Nông Sơn.

4. Đề xuất: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thống nhất của các ngành tại biên bản 
và nội dung văn bản phối hợp nêu trên, xét thấy trên địa bàn huyện Nông Sơn có 
nhiều khu vực đã được quy hoạch khoáng sản cát, sỏi và đất san lấp nhưng chưa 
được đưa vào thăm dò, khai thác; Sở Xây dựng loại bỏ các khu vực không phù hợp 
theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; tổng hợp, 
kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền thống nhất bổ sung 03 khu vực cát 
sỏi (thôn Trung Thượng, xã Quế Trung (21,67ha); thôn Trung Phước 2, xã Quế 
Trung (21,63ha); thôn Trung An, xã Quế Trung (4,0ha)) và 01 khu vực đất san lấp 
(thôn Phước Viên, xã Quế Trung (2,55ha)) trên địa bàn huyện Nông Sơn vào Quy 
hoạch.

IX. ĐIỂM MỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC
Theo Tờ trình số 349/TTr-UBND ngày 15/10/2021 của UBND huyện Đại Lộc 

về việc đề xuất quy hoạch, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; để kịp thời báo 
cáo UBND tỉnh theo đúng tiến độ, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo 01 điểm mỏ đất 
sét tại khu vực Gò Chè, thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn theo đề nghị của huyện tại Tờ 
trình số 60/TTr-UBND ngày 23/3/2020 đã được các ngành kiểm tra và có ý kiến 
bằng văn bản; cụ thể: 

Ngày 20/6/2020, Sở Xây dựng chủ trì mời các Sở: Tài nguyên và Môi trường, 
Công thương, Nông nghiệp và PTNN, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Giao thông vận tải 
(không tham dự) và UBND huyện Đại Lộc, UBND xã Đại Sơn kiểm tra thực tế khu 
vực đề nghị có diện tích khoảng 30,9ha, hiện trạng khu vực là địa hình đồi núi, nhân 
dân trồng keo, xa tuyến đường dây điện và Quốc lộ 14B. Theo ý kiến đại diện của 
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UBND huyện Đại Lộc, UBND xã Đại Sơn trong khu vực không có di tích, danh lam 
thắng cảnh, chưa giao đất cho tổ chức cá nhân thực hiện dự án, theo quy hoạch nông 
thôn mới thì khu vực được quy hoạch đất rừng sản xuất.

Ý kiến của các Sở, ngành liên quan: 
- Công văn số 2407/BCH-TM ngày 06/9/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 

Khu vực đề nghị không ảnh hưởng đến quốc phòng.
- Công văn số 1403/SNN&PTNT-CCKL ngày 09/7/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT: Khu vực quy hoạch là rừng sản xuất và ngoài 3 loại rừng, trước khi thực 
hiện các hoạt động khai thác khoáng sản, đầu tư xây dựng trong khu vực phải thực 
hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định.

- Công văn số 1021/SCT-KTATMT ngày 7/7/2020 của Sở Công thương: Thống 
nhất bổ sung quy hoạch, yêu cầu đơn vị khai thác mỏ có trách nhiệm khảo sát thăm 
dò, xác định thành phần khoáng sản, trữ lượng.

- Công văn số 1374/STNMT-KS ngày 10/7/2020 của Sở Tài nguyên và môi 
trường: Đề nghị rà soát quy hoạch khoáng sản làm xi măng của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt và lưu ý khi thăm dò khu vực này cần đánh giá kỹ mức độ phóng xạ. 
Nội dung này Sở Xây dựng đã rà soát, kiểm tra Quy hoạch được duyệt tại Quyết 
định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy 
hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 
2020 có quy hoạch dự trữ điểm mó đất sét xi măng tại xã Đại Sơn (phụ lục IV, kinh 
độ: 107053’26” – vĩ độ 15048’23”), điểm quy hoạch này đã được UBND tỉnh khoanh 
định khu vực có diện tích 30,22ha và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Công 
ty Cổ phần nhà máy xi măng Xuân Thành thăm dò, khai thác phục vụ nhu cầu nguyên 
liệu nhà máy xi măng Thạnh Mỹ (Tờ trình số 3134/TTr-UBND ngày 20/8/2013 của 
UBND tỉnh Quảng Nam); khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch không chồng lấn với 
khu vực 30,22ha tại Tờ trình số 3134/TTr-UBND nêu trên. 

 Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng và ý kiến của các ngành nêu trên cũng 
như giải quyết nhu cầu nguyên vật liệu cho các nhà máy theo đề nghị của UBND 
huyện Đại Lộc, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ 
sung điểm mỏ đất sét tại khu vực Gò Chè, thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc 
(quy mô 30,9ha) vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 
trên địa bàn tỉnh.

C. TỔNG HỢP, ĐỀ XUẤT
Theo đề nghị của các địa phương và trên cơ sở ý kiến thống nhất của các ngành 

bằng văn bản; các khu vực đề nghị bổ sung đã được kiểm tra, rà soát các quy hoạch 
liên quan; loại bỏ các khu vực không phù hợp; các khu vực còn lại không ảnh hưởng 
đến đất quốc phòng, không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản theo quy định 
tại Điều 28, Luật Khoáng sản số 06/2010/QH12; để tạo điều kiện cho các đơn vị có 
năng lực đấu giá, thăm dò, khai thác đúng quy định, giải quyết nhu cầu nguyên, vật 
liệu xây dựng tại chỗ cho các địa phương miền núi, giảm chi phí vận chuyển để giảm 
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chi phí đầu tư các dự án; Sở Xây dựng kính báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh xem xét:

1. Phê duyệt bổ sung 47 điểm mỏ, gồm: 08 điểm mỏ sét gạch, ngói; 15 điểm 
mỏ đất san lấp, 21 điểm mỏ cát xây dựng; 03 điểm mỏ đá xây dựng trên địa bàn 
các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nông Sơn, 
Tiên Phước, Bắc Trà My, Phú Ninh vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến 
và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; cụ thể:

- Huyện Nam Giang: 07 điểm mỏ sét gạch ngói và 01 điểm mỏ cát;
- Huyện Đại Lộc: 07 điểm mỏ sét gạch ngói và 01 điểm mỏ đất san lấp;
- Huyện Bắc Trà My: 01 điểm mỏ cát xây dựng;
- Huyện Tây Giang: 07 điểm mỏ cát xây dựng và 01 điểm mỏ đá xây dựng;
- Huyện Đông Giang: 05 điểm mỏ cát xây dựng và 01 điểm mỏ đá xây dựng;
- Huyện Phước Sơn: 02 điểm mỏ đất san lấp và 01 điểm mỏ cát xây dựng;
- Huyện Tiên Phước: 06 điểm mỏ đất san lấp và 03 điểm mỏ cát xây dựng;
- Huyện Phú Ninh: 05 điểm mỏ đất san lấp và 01 điểm mỏ đá xây dựng;
- Huyện Nông Sơn: 03 điểm mỏ cát xây dựng và 01 điểm mỏ đất san lấp.

(Phụ lục các điểm mỏ kèm theo Báo cáo này)
2. Sau khi được HĐND tỉnh xem xét, thống nhất thông qua, kính đề nghị 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ:
a) Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố nội dung bổ sung quy hoạch đến các 

ngành, đơn vị và địa phương liên quan; 
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Sở Xây dựng để tổng hợp, tích hợp 

nội dung Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy 
hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thực 
hiện.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Tây Giang, Đông Giang, 
Nam Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Phú Ninh 
có trách nhiệm: 

- Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 
22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ về quy định đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản; lựa chọn đơn vị đủ năng lực để thăm dò, khai thác theo quy định, 
đảm bảo hành lang an toàn giao thông, tránh sạt lở bờ sông trong quá trình thăm 
dò, khai thác; 

- Trước khi tiến hành thăm dò, khai thác phải lấy ý kiến của Sở Xây dựng và 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy hoạch xây dựng và đảm bảo tránh 
tác động đến rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng tự nhiên;
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- Kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thổ, phục hồi môi trường, các nguồn thu từ 
hoạt động khai thác khoáng sản. 

Sở Xây dựng kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Gửi kèm hồ sơ, tài liệu liên quan, biên bản kiểm tra các khu vực mỏ và ý 

kiến các Sở, ngành liên quan).
Nơi nhận:
- Như trên (để b/cáo);
- Sở Tài nguyên và MT;
- Sở NN&PTNT;
- Sở Công thương;
- Giao thông vận tải;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (để p/hợp);
- UBND các huyện: Tây Giang, Đông 
Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Phước 
Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà 
My, Phú Ninh.      
- Lưu: VT, QLHT, Hai(20).

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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PHỤ LỤC 

Danh mục chi tiết các khu vực đề nghị bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và 

sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

(Kèm theo Báo cáo số …../BC-SXD ngày …../11/2021 của Sở Xây dựng) 

TT 
Tên 

điểm 
Địa điểm 

Diện 

tích 

(ha) 

Loại 

khoáng 

sản 

Trữ 

lượng dự 

kiến 

(1.000m
3
) 

Tọa độ VN 2000; kinh 

tuyến 107 độ 45 phút; 

múi chiếu 3 độ 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 
X(m) Y(m) 

HUYỆN NAM GIANG 

 

1 

NG-

BS08 

Thôn Pà 

Dấu 1, thị 

trấn Thạnh 

Mỹ 

26,9 
Sét gạch 

ngói 
807 

505.898,81 1.741.450,14 

Rừng sản 

xuất  

506.201,00 1.741.400,00 

506.233,17 1.741.483,60 

506.556,11 1.741.406,43 

506.792,13 1.741.191,41 

506.588,71 1.740.975,74 

506.296,68 1.741.184,11 

506.352,22 1.741.259,51 

506.328,00 1.741.275,00 

506.113,00 1.741.177,00 

506.092,71 1.741.040,53 

505.861,50 1.741.062,63 

 

2 

NG-

BS09 

Thôn 

Thạnh Mỹ 

3, thị trấn 

Thạnh Mỹ 

6,26 
Sét gạch 

ngói 
187,8 

504.773,82 1.744.519,28 

Rừng sản 

xuất 

504.842,82 1.744.211,28 

504.785,82 1.744.196,28 

504.666,82 1.744.207,28 

504.647,82 1.744.136,28 

504.618,82 1.744.121,28 

504.532,82 1.744.308,28 

504.632,82 1.744.385,28 

3 
NG-

BS10 

Thôn 

Thạnh Mỹ 

3, thị trấn 

Thạnh Mỹ 

13,51 
Sét gạch 

ngói 
405,3 

504.118,91 1.744.290,25 

Rừng sản 

xuất 

504.388,62 1.744.390,59 

504.610,00 1.744.023,00 

504.417,25 1.743.900,90 

504.184,29 1.744.079,33 

       

4 

NG-

BS11 

Thôn 

Thạnh Mỹ 

3, thị trấn 

Thạnh Mỹ 

5,64 
Sét gạch 

ngói 
163,8 

505.402,46 1.745.352,42 

Rừng sản 

xuất 

505.459,07 1.745.339,74 

505.455,95 1.745.187,52 

505469,46 1.745.155,82 

505.621,89 1.745.038,93 

505.724,37 1.745.130,18 

505.829,08 1.745.073,68 

505.882,43 1.745.009,41 
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505.812,92 1.744.984,55 

505.733,60 1.745.003,38 

505.678,43 1.744.976,52 

505.568,57 1.744.993,72 

505.311,71 1.745.249,81 

5 
NG-

BS12 

Thôn Cà 

Lai, xã Cà 

Dy 

26,4 
Sét gạch 

ngói 
792 

504.743,00 1.739.698,00 

Rừng sản 

xuất 

505.029,92 1.739.926,47 

504.963,72 1.739.993,59 

505.238,55 1.740.369,20 

505.354,34 1.740.207,33 

504.965,71 1.739.523,71 

6 
NG-

BS13 

Thôn Cà 

Lai, xã Cà 

Dy 

17,07 
Sét gạch 

ngói 
512 

505.433,88 1.740.959,52 

Rừng sản 

xuất 

505.572,96 1.740.037,41 

505.806,42 1.740.680,86 

506.072,34 1.740.328,29 

505.792,11 1.740.178,65 

505.458,42 1.740.541,38 

7 
NG-

BS14 

Thôn Pà 

Dấu 2, thị 

trấn Thạnh 

Mỹ 

21,05 
Sét gạch 

ngói 
631,5 

497.698,20 1.745.628,74 

Rừng sản 

xuất 

497.780,50 1.745.826,58 

497.977,41 1.745.797,99 

498.329,44                                                                                                                                       1.746.164,99 

498.513,87 1.745.967,72 

498.246,29 1.745.690,12 

497.993,75 1.745.545,82 

8 
NG-

BS15 

Thôn Cà 

Lai, xã Cà 

Dy 

1,12 
Cát xây 

dựng 
44,8 

504.244,43 1.737.900,62 
Bãi bồi 

ven sông 

Cái 

504.390,76 1.738.027,22 

504.464,82 1.738.042,49 

504.274,96 1.737.851,03 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

1 
ĐL-

BS04 

Thôn 

Nghĩa 

Tây, xã 

Đại Nghĩa 

18,9 
Đất san 

lấp 
945 

535.559 1.758.761 

Rừng sản 

xuất 

535.225 1.758.754 

535.192 1.759.277 

535.326 1.759.450 

535.525 1.759.471 

535.631 1.759.163 

535.286 1.759.081 

535.382 1.758.814 

535.568 1.758.892 

2 
ĐL-

BS05 

Khu vực 

Gò Chè, 

thôn Tân 

Đợi, xã 

Đại Sơn 

30,9 
Sét gạch 

ngói 
927 

515.518 1.747.792 

Rừng sản 

xuất 

515.434 1.747.805 

515.427 1.747.705 

515.050 1.747.633 

515.213 1.747.053 

515.749 1.747.236 
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HUYỆN BẮC TRÀ MY 

1 
BTM-

BS01 

Khu vực 

Lũng Lô, 

thôn 1, xã 

Trà Đốc 

và thôn 

Long Sơn, 

xã Trà 

Sơn 

15,1 
Cát xây 

dựng 
453 

544.993 1.698.788 

Bãi bồi 

ven sông 

545.255 1.698.649 

545.376 1.698.556 

545.403 1.698.160 

545.572 1.698.059 

545.515 1.698.590 

545.389 1.698.773 

545.067 1.698.920 

HUYỆN TÂY GIANG 

1 
TG-

BS01 

Thôn Ahu, 

xã Atiêng 
3,14 

Đá xây 

dựng 
150 

472.819 1.758.057 

Đồi núi, 

không có 

cây rừng 

tự nhiên 

trên đất 

472.835 1.758.052 

472.851 1.758.099 

472.915 1.758.085 

472.883 1.758.038 

472.942 1.758.024 

472.935 1.758.076 

472.966 1.758.102 

472.937 1.758.132 

472.910 1.758.141 

472.889 1.758.137 

472.874 1.758.191 

472.989 1.758.258 

472.925 1.758.347 

472.788 1.758.239 

2 
TG-

BS02 

Thôn 

Xa'ơi, xã 

Avương 

1,94 
Cát xây 

dựng 
20 

482.685 1.763.621 

Bãi bồi 

lưu vực 

sông 

Avương 

482.836 1.763.356 

482.879 1.763.311 

482.963 1.763.306 

483.029 1.763.328 

483.031 1.763.345 

483.017 1.763.367 

482.998 1.763.367 

482.990 1.763.347 

482.956 1.763.332 

482.915 1.763.337 

482.873 1.763.353 

482.798 1.763.476 

482.783 1.763.564 

482.752 1.763.637 

482.723 1.763.663 

3 
TG-

BS03 

Thôn 

Bhloóc,  

xã 

Avương 

2,64 
Cát xây 

dựng 
30 

477.383 1.759.993 Bãi bồi 

lưu vực 

sông 

Avương 

477.371 1.759.885 

477.571 1.759.519 

477.493 1.759.429 
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477.430 1.759.437 

477.142 1.759.334 

477.151 1.759.316 

477.428 1.759.413 

477.498 1.759.399 

477.598 1.759.511 

477.554 1.759.630 

477.423 1.759.835 

477.394 1.759.929 

477.414 1.759.977 

4 
TG-

BS04 

Thôn 

Achiing, 

xã Atiêng 

1,28 
Cát xây 

dựng 
15 

473.277 1.760.153 

Bãi bồi 

lưu vực 

sông 

Avương 

473.343 1.760.105 

473.413 1.760.102 

473.441 1.760.190 

473.489 1.760.234 

473.525 1.760.255 

473.552 1.760.243 

473.580 1.760.188 

473.601 1.760.102 

473.625 1.760.109 

473.623 1.760.151 

473.555 1.760.281 

473.459 1.760.244 

473.373 1.760.124 

473.330 1.760.136 

473.285 1.760.179 

5 
TG-

BS05 

Thôn 

Acấp,  

xã Anông 

1,00 
Cát xây 

dựng 
20 

471.311 1.763.538 

Bãi bồi 

lưu vực 

suối 

Breeng 

471.326 1.763.565 

471.342 1.763.577 

471.362 1.763.582 

471.394 1.763.581 

471.403 1.763.572 

471.407 1.763.558 

471.335 1.763.493 

471.330 1.763.466 

471.337 1.763.409 

471.372 1.763.396 

471.377 1.763.366 

471.375 1.763.329 

471.384 1.763.249 

471.359 1.763.181 

471.369 1.763.157 

471.389 1.763.143 

471.442 1.763.168 

471.467 1.763.143 
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471.434 1.763.060 

471.417 1.763.035 

471.414 1.762.961 

471.424 1.762.924 

471.419 1.762.892 

471.423 1.762.818 

471.430 1.762.818 

471.431 1.762.916 

471.424 1.762.954 

471.426 1.763.036 

471.448 1.763.077 

471.478 1.763.159 

471.449 1.763.181 

471.392 1.763.158 

471.377 1.763.161 

471.366 1.763.183 

471.392 1.763.236 

471.383 1.763.339 

471.389 1.763.368 

471.378 1.763.405 

471.351 1.763.410 

471.342 1.763.418 

471.339 1.763.466 

471.353 1.763.494 

471.379 1.763.521 

471.306 1.763.537 

471.421 1.763.564 

471.394 1.763.594 

471.359 1.763.593 

471.321 1.763.576 

471.301 1.763.542 

6 
TG-

BS06 

Thôn 

Abaanh I, 

xã Tr'hy 

0,91 
Cát xây 

dựng 
15 

456.954 1.751.653 

Bãi bồi 

lưu vực 

suối 

Tàpúc 

456.909 1.751.604 

456.868 1.751.592 

456.837 1.751.554 

456.875 1.751.486 

456.947 1.751.446 

457.000 1.751.443 

457.036 1.751.499 

457.024 1.751.506 

456.995 1.751.466 

456.962 1.751.462 

456.898 1.751.518 

456.862 1.751.536 

456.860 1.751.557 
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456.895 1.751.576 

456.916 1.751.576 

456.949 1.751.612 

456.964 1.751.645 

7 
TG-

BS07 

Thôn 

Achoong, 

xã Ch'ơm  

0,13 
Cát xây 

dựng 
50 

448.321 1.749.689 

Bãi bồi 

lưu vực 

suối  

Za Ngưu 

448.286 1.749.727 

448.271 1.749.794 

448.302 1.749.871 

448.327 1.749.968 

448.323 1.749.970 

448.298 1.749.873 

448.265 1.749.795 

448.283 1.749.726 

448.317 1.749.685 

8 
TG-

BS08 

Thôn 

T'râm,  

xã Axan  
0,36 

Cát xây 

dựng 
20 

448.779 1.750.963 

Bãi bồi 

lưu vực 

suối 

Za Ngưu 

448.869 1.751.000 

448.953 1.751.066 

448.984 1.751.076 

448.993 1.751.063 

448.987 1.751.007 

449.004 1.750.962 

449.022 1.750.933 

449.039 1.750.925 

449.058 1.750.932 

449.080 1.750.954 

449.093 1.750.954 

449.097 1.750.946 

449.098 1.750.929 

449.106 1.750.930 

449.105 1.750.947 

449.103 1.750.961 

449.090 1.750.968 

449.075 1.750.961 

449.048 1.750.936 

449.033 1.750.935 

449.020 1.750.949 

448.994 1.751.002 

448.997 1.751.067 

448.988 1.751.080 

448.971 1.751.081 

448.938 1.751.065 

448.866 1.751.005 

448.777 1.750.970 
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HUYỆN ĐÔNG GIANG 

1 
ĐG-

BS01 

Thôn Ra 

Nuối, xã 

Jơ Ngây  
3,2 

Đá xây 

dựng 
20 

499.575 1.761.877 

Đất 

không có 

rừng 

499.667 1.761.896 

499.669 1.761.888 

499.683 1.761.876 

499.701 1.761.891 

499.736 1.761.904 

499.780 1.761.715 

499.614 1.761.686 

2 
ĐG-

BS02 

Thôn Ra 

Lang, xã 

Jơ Ngây 
3,49 

Cát xây 

dựng 
25 

505.311 1.765.140 

Bãi bồi 

ven sông 

505.255 1.765.152 

505.050 1.765.250 

504.800 1.765.239 

504.799 1.765.214 

504.810 1.765.208 

504.847 1.765.200 

504.940 1.765.192 

504.994 1.765.178 

505.057 1.765.151 

505.087 1.765.131 

505.171 1.765.109 

505.182 1.765.086 

505.253 1.765.085 

505.302 1.765.105 

3 
ĐG-

BS03 

Thôn Ra 

Lang, xã 

Jơ Ngây 

0,667

9 

Cát xây 

dựng 
10 

503.836 1.765.529 

Bãi bồi 

ven sông 

503.819 1.765.544 

503.819 1.765.563 

503.802 1.765.586 

503.692 1.765.683 

503.677 1.765.691 

503.671 1.765.674 

503.777 1.765.551 

503.794 1.765.537 

503.812 1.765.529 

503.833 1.765.524 

4 
ĐG-

BS04 

Thôn A 

Dinh, thị 

trấn Prao 

0,700

9 

Cát xây 

dựng 
10 

488.064 1.761.687 

Bãi bồi 

ven sông 

488.062 1.761.704 

488.038 1.761.768 

488.021 1.761.788 

487.992 1.761.795 

487.950 1.761.787 

487.931 1.761.765 

487.969 1.761.740 

488.003 1.761.723 

488.056 1.761.683 
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5 
ĐG-

BS05 

Thôn A 

Xanh Gố, 

xã Za 

Hung 

1,583 
Cát xây 

dựng 
20 

488.616 1.758.156 

Bãi bồi 

ven sông 

488.597 1.758.190 

488.569 1.758.192 

488.371 1.758.097 

488.325 1.758.062 

488.302 1.758.039 

488.332 1.758.035 

488.419 1.758.058 

6 
ĐG-

BS06 

Thôn A 

Xanh Gố, 

xã Za 

Hung 

0,830

8 

Cát xây 

dựng 
12 

488.557 1.756.678 

Bãi bồi 

ven sông 

488.521 1.756.697 

488.496 1.756.674 

488.501 1.756.578 

488.522 1.756.530 

488.539 1.756.517 

488.558 1.756.511 

488.558 1.756.545 

488.550 1.756.582 

488.549 1.756.639 

HUYỆN PHƯỚC SƠN 

1 
PS-

BS01 

Thôn 2, xã 

Phước 

Kim 
2,4 

Cát xây 

dựng 
50 

514.049 1.695.509 

bãi bồi 

suối 

Nước Xe 

và suối 

Xà Kiên 

514.097 1.695.656 

514.021 1.695.653 

514.006 1.695.605 

513.905 1.695.543 

513.787 1.695.508 

513.725 1.695.503 

513.724 1.695.445 

513.851 1.695.445 

513.993 1.695.539 

514.049 1.695.509 

2 
PS-

BS02 

Tổ dân 

phố số 4, 

thị trấn 

Khâm 

Đức 

2,0 
Đất san 

lấp 
200 

505.346 1.708.720 

Rừng sản 

xuất 

505.467 1.708.825 

505.561 1.708.723 

505.407 1.708.643 

3 
PS-

BS03 

Tổ dân 

phố số 4, 

thị trấn 

Khâm 

Đức 

3,0 
Đất san 

lấp 
300 

505.837 1.707.484 

Rừng sản 

xuất 

505.906 1.707.381 

505.983 1.707.439 

506.041 1.707.508 

506.273 1.707.573 

506.203 1.707.648 

HUYỆN TIÊN PHƯỚC 

1 
TP-

BS02 

Bãi Đá 

Chồng, 

thôn Phú 
3,27 

Cát xây 

dựng 
50 

552.898 1.719.370 
Bãi bồi 

ven sông 
553.066 1.719.185 

553.312 1.719.090 
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Vinh, xã 

Tiên Hà 
553.513 1.719.099 

553.517 1.719.122 

553.320 1.719.138 

553.126 1.719.218 

552.934 1.719.396 

2 
TP-

BS03 

Bãi Bến 

Sếu, thôn 

Tài 

Thành, xã 

Tiên Hà 

1,26 
Cát xây 

dựng 
20 

552.186 1.719.588 

Bãi bồi 

ven sông 

552.366 1.719.463 

552.403 1.719.527 

552.210 1.719.624 

3 
TP-

BS04 

Bãi Mù 

Mắt, thôn 

Tài 

Thành, xã 

Tiên Hà 

1,48 
Cát xây 

dựng 
20 

551.014 1.719.804 

Bãi bồi 

ven sông 

550.744 1.719.744 

551.216 1.719.751 

551.217 1.719.832 

4 
TP-

BS05 

Đồi 

Dương 

Phụng, 

thôn 1, xã 

Tiên Thọ 

4,2 
Đất san 

lấp 
300 

566.538 1.715.258 

Rừng sản 

xuất 

566.662 1.715.084 

566.752 1.714.957 

566.833 1.715.056 

566.729 1.715.142 

566.668 1.715.357 

5 
TP-

BS06 

Khu vực 

Gò Chua, 

thôn 3, xã 

Tiên Thọ 

3,26 
Đất san 

lấp 
200 

565.083 1.712.444 

Rừng sản 

xuất 

565.022 1.712.259 

565.178 1.712.199 

565.238 1.712.387 

6 
TP-

BS07 

Đồi 

Dương 

Thờ, thôn 

4, 5, xã 

Tiên Lãnh 

12,4 
Đất san 

lấp 
1.200 

543.891 1.710.008 

Rừng sản 

xuất 

544.000 1.710.240 

543.564 1.710.473 

543.455 1.710.252 

7 
TP-

BS08 

Đồi 

Dương 

Chùa, thôn 

Trung An, 

xã Tiên Hà 

2,15 
Đất san 

lấp 
200 

554.589 1.720.278 

Rừng sản 

xuất 

554.750 1.720.232 

554.681 1.720.129 

554.494 1.720.179 

8 
TP-

BS09 

Khu vực 

Dốc 

Tranh, 

thôn Phú 

Xuân, xã 

Tiên Mỹ 

3,0 
Đất san 

lấp 
300 

562.364 1.715.677 

Rừng sản 

xuất 

562.454 1.715.497 

562.537 1.715.543 

562.603 1.715.610 

562.460 1.715.725 

9 
TP-

BS10 

Khu vực 

Đồi Hố 

Nước, 

thôn 6, xã 

Tiên Thọ 

7,34 
Đất san 

lấp 
700 

565.745 1.711.543 

Rừng sản 

xuất 

565.836 1.711.408 

565.930 1.711.442 

566.052 1.711.404 

566.193 1.711.453 

566.137 1.711.668 
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HUYỆN PHÚ NINH 

1 
PN-

BS01 

Thị trấn 

Phú Thịnh  5,57 
Đá xây 

dựng 
110 

571.024 1.718.637 

Rừng sản 

xuất 

571.366 1.718.517 

571.213 1.718.376 

571.007 1.718.423 

2 
PN-

BS02 

Khu vực 

Núi 

Dương 

Quy n, xã 

Tam Vinh 

11,52

53 

Đất san 

lấp 
3.680 

566.469 1.718.941 

Rừng sản 

xuất 

566.633 1.718.993 

566.859 1.718.857 

566.897 1.718.695 

566.860 1.718.496 

566.539 1.718.708 

566.584 1.718.812 

3 
PN-

BS03 

Khu vực 

Dương 

 ng Hòe, 

xã Tam 

Vinh 

1,6 
Đất san 

lấp 
80 

567.736 1.719.015 

Rừng sản 

xuất 

567.869 1.719.046 

567.877 1.718.919 

567.748 1.718.902 

4 
PN-

BS04 

Khu vực 

Đồi Hang, 

xã Tam 

Đàn 

5,5 
Đất san 

lấp 
190 

573.048 1.723.057 

Rừng sản 

xuất 

572.951 1.723.086 

572.940 1.723.239 

573.257 1.723.115 

573.091 1.722.782 

573.051 1.722.798 

573.094 1.722.976 

573.126 1.723.050 

573.055 1.723.074 

5 
PN-

BS05 

Khu vực 

Đồi ĐH , 

xã Tam 

Đàn 

12,62

36 

Đất san 

lấp 
350 

571.489 1.721.863 

Rừng sản 

xuất 

571.567 1.721.889 

571.595 1.721.855 

571.678 1.721.894 

571.662 1.721.924 

571.697 1.721.940 

571.770 1.721.758 

571.699 1.721.654 

571.729 1.721.620 

571.958 1.721.533 

571.985 1.721.440 

571.899 1.721.341 

571.581 1.721.555 

571.466 1.721.740 

571.501 1.721.823 

6 
PN-

BS06 

Khu vực 

Núi Hòn 

Dền, xã 

Tam Vinh 

3,92 
Đất san 

lấp 
400 

566.776 1.720.343 

Rừng sản 

xuất 

566.991 1.720.445 

567.063 1.720.370 

566.909 1.720.164 
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HUYỆN NÔNG SƠN 

1 
NS-

BS01 

Thôn 

Trung 

Thượng, 

xã Quế 

Trung 

21,67 
Cát xây 

dựng 
346,7 

530.589 1.738.593 

Bãi bồi 

ven sông 

530.894 1.738.630 

531.316 1.738.581 

531.279 1.738.450 

530.881 1.738.448 

530.567 1.738.353 

530.422 1.738.111 

530.259 1.738.170 

530.373 1.738.486 

2 
NS-

BS02 

Thôn 

Trung 

Phước 2, 

xã Quế 

Trung 

21,63 
Cát xây 

dựng 
346 

532.388 1.740.388 

Bãi bồi 

ven sông 

532.840 1.740.382 

532.976 1.740.169 

533.082 1.739.521 

532.952 1.739.519 

532.830 1.740.069 

532.340 1.740.269 

3 
NS-

BS03 

Thôn 

Trung An, 

xã Quế 

Trung 

4,0 
Cát xây 

dựng 
68 

532.489 1.741.761 

Bãi bồi 

ven sông 

532.602 1.741.665 

532.422 1.741.488 

532.291 1.741.590 

4 
NS-

BS04 

Thôn 

Phước 

Viên, xã 

Quế Trung 

2,55 
Đất san 

lấp 
255 

533.442 1.737.466 

Rừng sản 

xuất 

533.523 1.737.426 

533.583 1.737.345 

533.517 1.737.290 

533.439 1.737.388 

533.411 1.737.374 

533.475 1.737.280  

533.430 1.737.429  

533.337 1.737.388  
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