ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số: 1242

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt 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
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về bổ
sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh 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;
Theo Công văn số 3045/UBND-KTTH ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh và
đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 18/TTr-SXD ngày 04/5/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung 01 mỏ đất san lấp 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, với diện tích, tọa độ
như sau:
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Tên
điểm

Địa điểm

Đồi Nỗng
Trọc, thôn
QS- Lộc Thượng,
BS01
xã Quế
Hiệp, huyện
Quế Sơn

Diện
tích
(ha)

9,4

Trữ
lượng
và Tài
nguyên
dự kiến
(m3)

300.000

Tọa độ VN 2000; kinh
tuyến 107 độ 45 phút; múi
chiếu 3 độ
Tọa độ khép góc khu vực
mỏ
X(m)
Y(m)

549.500
549.568
549.904
549.993
549.924
549.727
549.625
549.544
549.500

1.737.375
1.737.451
1.737.426
1.737.315
1.737.146
1.737.313
1.737.318
1.737.092
1.737.104

Hiện
trạng
sử dụng
đất

Rừng
sản xuất
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm công bố nội dung bổ sung quy hoạch đến
các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Sơn chịu trách nhiệm:
- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy trình,
thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp
phép; sản lượng khai thác chỉ sử dụng cho mục đích phục vụ thi công Hồ chứa
nước Lộc Đại;
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong kiểm soát việc hoàn thổ,
phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo đúng quy định của pháp luật sau khi dự
án Hồ chứa nước Lộc Đại hoàn thành.
3. Các Sở, ngành, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát
đơn vị được cấp phép hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản đảm bảo đúng
quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế
hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải; Giám
đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban quản lý
các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung không thuộc phạm
vi điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của
UBND tỉnh vẫn còn hiệu lực thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ TN&MT (B/c);
- TTTU, HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- CPVP;
- UBND xã Quế Hiệp;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
F:\Dropbox\Năm 2020\Quyết định\QHKS\05 06
BS QH mo dat ho Loc Dai.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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