ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3377 /UBND-KT
Bình Thuận, ngày 13 tháng 9 năm 2021
V/v giải quyết các mỏ khoáng sản
phục vụ cung cấp cho công trình
đường cao tốc Bắc – Nam phía
Đông đoạn qua địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư,
Giao thông vận tải, Tư pháp;
- UBND các huyện: Bắc Bình, Hàm Tân,
Hàm Thuận Nam;
- Ban Quản lý Dự án 7.
Qua xem xét Báo cáo số 149/BC-STNMT ngày 04/9/2021 về việc giải
quyết các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công tuyến đường
bộ cao tốc Bắc – Nam (phía Đông) đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận và
Công văn số 3627/STNMT-TNNKS ngày 20/8/2021 của Sở Tài nguyên và
Môi trường; căn cứ kết quả cuộc họp ngày 09/9/2021 do Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Phan Văn Đăng chủ trì (thành phần tham dự gồm: Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Nguyễn Văn Phong; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh;
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
có ý kiến giải quyết như sau:
Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên
quan đã có nhiều cố gắng, tập trung giải quyết các mỏ khoáng sản phục vụ
cung cấp cho công trình đường cao tốc Bắc – Nam (phía Đông) đoạn qua địa
bàn tỉnh (sau đây gọi là công trình đường cao tốc). Tuy nhiên, tiến độ triển
khai còn chậm, nếu không quyết liệt, chủ động giải quyết các tồn tại vướng
mắc thì sẽ chậm tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ. Do vậy, để tháo gỡ các
vướng mắc khó khăn, đảm bảo giải quyết kịp thời, đưa các mỏ khoáng sản
vào khai thác phục vụ cung cấp cho công trình đường cao tốc, UBND tỉnh
yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tập trung thực
hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục bám sát, chủ động và quyết liệt thực hiện để tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc của các mỏ vật liệu cung cấp cho công trình đường cao tốc,
đẩy nhanh tiến độ giải quyết các trình tự thủ tục liên quan và đảm bảo theo
đúng quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ.
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2. Đối với 21 mỏ để phục vụ đất đắp cho dự án đoạn Vĩnh Hảo –
Phan Thiết theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án 7 và chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Công văn số 2877/UBND-ĐTQH ngày 05/8/2021:
2.1 Đối với 10 mỏ đã cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác được Ban
Quản lý Dự án 7 đề xuất khai thác đất đắp phục vụ cho dự án với tổng trữ
lượng là 3.023.907 m3:
a) 07 mỏ đã cấp phép khai thác – trữ lượng chọn đáp ứng tiêu chuẩn
1.959.106 m3:
- 02 mỏ (mỏ núi Đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Thắng
Thiện và mỏ núi Dây của Công ty TNHH Khoáng sản Rạng Đông) Ban Quản
lý Dự án 7 đề nghị giữ nguyên công suất khai thác đã đảm bảo thủ tục, hồ sơ để
khai thác hết trữ lượng cho dự án, thì tiếp tục thực hiện khai thác cung cấp vật
liệu cho công trình đường cao tốc theo quy định.
- 03 mỏ (mỏ đá Chóp Vung 2 của Công ty Tà Zôn; mỏ đất núi Ếch của
Công ty Trung Nguyên; mỏ Hàm Trí của Công ty Thanh Niên) UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định điều chỉnh nâng công suất: Giao Sở Tài nguyên và Môi
trường khẩn trương thông báo để các bên liên quan thực hiện khai thác theo Giấy
phép đã điều chỉnh để phục vụ cung cấp vật liệu cho công trình đường cao tốc.
- 01 mỏ Hàm Cần của Công ty Đại Thành Công đang thực hiện thủ tục
xin phép nâng công suất 50%: Mỏ này đã đầy đủ thủ tục và đang khai thác ổn
định theo quy định; do vậy, trước mắt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường có
Công văn thông báo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện cung cấp vật
liệu cho công trình đường cao tốc; đồng thời, hướng dẫn Công ty Đại Thành
Công nộp hồ sơ (có thể gửi hồ sơ trực tuyến và bổ sung sau khi dịch bệnh
kiểm soát) để xem xét giải quyết nâng công suất 50% của mỏ theo đúng quy
định của Nghị quyết số 60/NQ-CP cùa Chính phủ trong tháng 9 năm 2021.
Riêng đối với việc chuyển nhượng quyền khai thác mỏ của Công ty Đại
Thành Công, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp
với các sở, ngành liên quan thẩm định, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo
đúng quy định hiện hành, không chờ giải quyết xong chuyển nhượng mới
thực hiện cung cấp vật liệu cho công trình đường cao tốc.
- 01 mỏ đá Chóp Vung 1 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Than Đông
Bắc đang khai thác đá, có lớp đất phủ với trữ lượng được Ban quản lý Dự án
7 chọn đáp ứng tiêu chuẩn 500.000 m3 nhưng phần trữ lượng này chưa có
trong Giấy phép khai thác và hiện nay đang xin chuyển nhượng: Yêu cầu Sở
Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Công văn số 2994/UBND-KT ngày 13/8/2021, báo cáo UBND tỉnh
xem xét, giải quyết trước ngày 20/9/2021.
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b) Có 03 mỏ chưa được cấp phép khai thác tổng trữ lượng đất đắp trữ
lượng chọn đáp ứng tiêu chuẩn 1.064.801 m3:
+ Mỏ núi Đất của Công ty Song Én: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi
trường rà soát thời gian xây dựng cơ bản mỏ tại Dự thảo Giấy phép khai thác
cho phù hợp với Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chỉ đạo
của UBND tỉnh tại Công văn số 3663/VP-KT ngày 19/8/2021, báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 15/9/2021 để xem xét giải quyết theo quy định.
+ Mỏ Đông Nam núi Cà Tăng của Công ty Hoàng Gia và mỏ núi Ếch
của Công ty Sa Phát: UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi
trường của mỏ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường
khi nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư liên quan đến các trình tự thủ
tục cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy phép khai thác
phải khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND tỉnh giải quyết.
2.2. Đối với 11 mỏ (03 mỏ đã thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác;
04 mỏ nằm trong khu vực dự trữ; 04 mỏ chưa có trong Quy hoạch) được
Ban Quản lý Dự án 7 đề xuất cấp mới cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù
quy định tại Nghị Quyết 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 để khai thác đất đắp
phục vụ dự án:
a) 01 mỏ đất (03 ha) trong quy hoạch không đấu giá tại xã Hàm Cần,
huyện Hàm Thuận Nam: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc
nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản trong tháng 9 năm
2021. Nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo đúng thời gian thì đề nghị Ban
Quản lý Dự án 7 đưa ra ngoài danh sách mỏ vật liệu cung cấp cho công trình
đường cao tốc.
b) 02 mỏ đã có trong quy hoạch đấu giá, gồm:
- Mỏ vật liệu san lấp khu vực Chóp Vung, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm
Thuận Nam: Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với
Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh khoanh định khu vực
không đấu giá theo quy định, làm cơ sở để thực hiện các trình tự thủ tục tiếp
theo. Thời gian thực hiện: Trong tháng 9 năm 2021.
- Mỏ đất dăm sạn bồi nền 18,2 ha Ban Quản lý Dự án 7 đề nghị tách ra
trong diện tích 46,6 ha thuộc thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm
Thuận Bắc: Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường có văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp về việc dừng cuộc đấu giá đối với mỏ
này theo quy định hiện hành và Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ trước
ngày 15 tháng 9 năm 2021. Sau khi bộ Tư pháp có ý kiến, giao Sở Tài nguyên
và Môi trường tổng hợp, báo cáo chuyên đề về mỏ nêu trên và đề xuất hướng
xử lý trình UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.
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c) 08 mỏ còn lại (04 mỏ thuộc khu vực dự trữ và 04 mỏ chưa có trong quy
hoạch): UBND tỉnh đã có văn bản lấy ý kiến 03 Bộ: Tài nguyên và Môi trường,
Công Thương, Xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số
158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, hiện nay Bộ tài nguyên và
Môi trường và Bộ Xây dựng đã có ý kiến. Giao Sở Xây dựng triển khai thực
hiện theo các trình tự thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và
cấp phép cho nhà thầu theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ. Thời gian
thực hiện: Trong tháng 9 năm 2021.
3. Về giải quyết công tác đất đai:
a) Đối với 12 mỏ phục vụ thi công Dự án cao tốc nhưng chưa phù hợp
với quy hoạch, chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt 1: Giao
UBND các huyện (cụ thể tại huyện Bắc Bình: 08 mỏ; huyện Hàm Thuận
Nam: 03 mỏ; huyện Hàm Tân: 01 mỏ) tổ chức rà soát chỉ tiêu sử dụng đất vật
liệu khoáng sản thông thường đã thực hiện đến thời điểm hiện nay so với chỉ
tiêu quy hoạch đến năm 2020 được duyệt, đối chiếu với diện tích các mỏ vật
liệu này để xác định mức độ tăng giảm như thế nào; báo cáo về Sở Tài
nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu đề xuất UBND tỉnh cho phép
điều chỉnh chỉ tiêu theo quy định tại điểm c tiết 3 Khoản 3 Điều 1 Nghị định
148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trước khi thực hiện
các thủ tục cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm đảm chặt chẽ
theo quy định pháp luật đất đai.
Việc cho thuê đất tại các mỏ vật liệu theo “cơ chế đặc thù” tại Nghị Quyết
60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ chỉ được thuê đất đối với phần diện
tích và trong thời gian phục vụ cao tốc. Sau khi phục vụ xong cao tốc thì sẽ thu
hồi và giao lại quỹ đất này cho các địa phương quản lý theo quy định.
Chậm nhất đến ngày 20 tháng 9 năm 2021, UBND các huyện Bắc
Bình, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân phải hoàn thành và gửi về Sở Tài nguyên
và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết trước
ngày 24 tháng 9 năm 2021.
b) Đối với giải quyết mặt bằng để bố trí trạm nghiền, trạm trộn: Yêu cầu
Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Công văn số 2877/UBND-KT ngày 05/8/2021, báo cáo, đề xuất tham
mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết trước ngày 25 tháng 9 năm 2021.
Gồm: 02 mỏ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nhưng không có trong kế hoạch sử dụng đất năm
2021 của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt; 08 mỏ không phù hợp với quy hoạch sử dụng
đất và không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê
duyệt; 02 mỏ không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nhưng có trong kế hoạch sử dụng đất năm
2021 của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt.
1
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4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông
vận tải và Sở Xây dựng có văn bản báo cáo tổng hợp tình hình giải quyết các mỏ
khoáng sản cung cấp vật liệu cho công trình đường cao tốc gửi UBND tỉnh, Báo
cáo gồm những nội dung chính như sau:
- Khối lượng vật liệu đắp nền cung cấp cho công trình đường cao tốc
được phê duyệt trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật của công trình, trên cơ sở đó so
sánh với khối lượng yêu cầu thực tế cung cấp cho công trình hiện nay của chủ
đầu tư, để xác định khối lượng vật liệu phát sinh so với hồ sơ đã phê duyệt, từ
đó dẫn đến các khó khăn, bị động của địa phương trong việc giải quyết khối
lượng phát sinh thêm; đồng thời, nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc cần tháo
gỡ hiện nay trong quá trình giải quyết các trình tự thủ tục liên quan để đưa các
mỏ khoáng sản cung cấp vật liệu cho công trình đường cao tốc vào khai thác
sớm nhất.
- Báo cáo cụ thể thời gian, tiến độ giải quyết các trình tự thủ tục liên
quan theo quy định để đưa mỏ vào khai thác, cụ thể đối với từng mỏ cung cấp
vật liệu phục vụ công trình đường cao tốc (nêu tình hình thực hiện đến nay,
thời gian dự kiến hoàn thành, đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp đối với từng
trình tự thủ tục cụ thể).
- Khả năng cung cấp khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường để bảo
đảm tiến độ thi công công trình đường cao tốc (nêu cụ thể: khối lượng đã đưa
vào khai thác thực tế để cung cấp cho công trình; khối lượng dự kiến trong thời
gian tới nếu thực hiện các trình tự thủ tục liên quan thuận lợi).
- Kiến nghị và đề xuất (đối với các Bộ, ngành trung ương; đối với các cơ
quan liên quan của tỉnh)
5. Đề nghị Ban quản lý Dự án 7 chỉ đạo các đơn vị liên quan khi các sở,
ngành của tỉnh hướng dẫn thực hiện hồ sơ để giải quyết các trình tự thủ tục của
các mỏ khoáng sản vật liệu cung cấp cho công trình đường cao tốc phải khẩn
trương thực hiện, cung cấp đầy đủ các hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với các sở,
ngành liên quan để thẩm định trình cấp thẩm quyền giải quyết, sớm đưa các mỏ
vào khai thác, nhằm cung cấp vật liệu cho công trình đường cao tốc theo đúng
tiến độ quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Đăng, Đ/c Phong);
- Lưu: VT, KT, Thuần ( b)
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Phan Văn Đăng

