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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết
vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, số 24a/2016/NĐ-CP
ngày 05/4/2016 về Quản lý vật liệu xây dựng;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2691/QĐ-UBND ngày
04/9/2014 về phê duyệt 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; số 400/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 về phê duyệt Quy
hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030; số 3354/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 về phê duyệt
Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; số 3938/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về
phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật
liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020;
Theo đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên tại Tờ trình số 05/TTr-UBND
ngày 13/01/2020, Sở Xây dựng tại các Báo cáo: số 129/BC-SXD ngày 28/4/2020,
số 215/BC-SXD ngày 29/6/2020 (kèm Biên bản kiểm tra và ý kiến của các Sở,
ngành, địa phương).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết
vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, với các
nội dung sau:
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện Duy Xuyên chịu trách nhiệm:
- Lựa chọn đơn vị có nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc cam kết sử dụng
nguồn nguyên liệu hợp pháp để tập kết, mua bán. Đơn vị phải có cam kết tải
trọng vận chuyển, thời gian vận chuyển. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải có
phương án đảm bảo giao thông khu vực, đấu nối giao thông và đảm bảo khoảng
cách hành lang an toàn cầu Gò Nổi theo quy định;
- Yêu cầu đơn vị hoạt động có nội dung cam kết sử dụng phương tiện, tải
trọng, thời gian vận chuyển và theo dõi, quản lý hoạt động; phối hợp với địa
phương mở rộng đường vận chuyển và cam kết tu sửa đường nếu có hư hỏng, có
giải pháp kè chống sạt lở bờ sông. Sử dụng nguồn nguyên liệu cát, sỏi có nguồn
gốc hợp pháp; sản phẩm phải được công bố hợp quy, hợp chuẩn trước khi tập
kết, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng;
- Hướng dẫn đơn vị được lựa chọn thực hiện thủ tục thỏa thuận địa điểm,
cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, đấu nối giao thông và các thủ tục về đất
đai, môi trường theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
1736/UBND-KTN ngày 02/4/2019.
2. Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông
nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát
UBND huyện Duy Xuyên, đơn vị được chọn đầu tư xây dựng, khai thác bến bãi
thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao
thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Cục trưởng
Cục thuế tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và
thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định
số 3354/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 và Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày
28/12/2018 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này
vẫn có hiệu lực thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH, KTN.
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