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ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    476 /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 1 8   tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 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 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ về việc 

áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường 

bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 

19/10/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 188/BTNMT-ĐCKS ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc bổ sung quy hoạch khoáng sản để làm đường 

cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 

- 2020, định hướng đến năm 2030; phê duyệt bổ sung quy hoạch tại Quyết định 

số 458/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

50/TTr-STNMT ngày 17 tháng 02 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu san lấp) thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,  cụ thể như sau: 

1. Khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

gồm 02 khu vực với tổng diện tích 11,5 ha, gồm: 

- Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm 

Thuận Bắc (ký hiệu QH.BS-SL9) với diện tích 5,5 ha. 
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- Khu vực mỏ vật liệu san lấp tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện 

Hàm Thuận Bắc (ký hiệu QH.BS-SL10) với diện tích 6,0 ha. 

 (Tọa độ chi tiết và vị trí các khu vực tại Phụ lục kèm theo). 

2. Tiêu chí khoanh định: Bổ sung danh mục 02 khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu san 

lấp) tỉnh Bình Thuận theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 và điểm a Khoản 1 Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của 

Chính phủ để cấp phép cho nhà thầu khai thác cung cấp nguồn đất đắp thi công 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Bình 

Thuận (đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết). 

3. Chỉ cấp phép thăm dò, khai thác đối với các khu vực mỏ nêu tại Điều 1 

Quyết định này cho nhà thầu thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông qua địa bàn tỉnh Bình Thuận (đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết) khi có đề nghị và 

đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Nội dung Ủy ban nhân dân 

tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục 

theo quy định của Luật Khoáng sản, Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 và 

Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Ban Quản 

lý Dự án 7 và các nhà thầu thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận (đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết) biết 

Quyết định này để thực hiện. Trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh 

báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy theo Quy chế số 01-QC/TU ngày 

09/12/2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, bổ sung các 

khu vực đã được khoanh định khu vực không đấu giá được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, 

Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc; Ủy 

ban nhân dân xã Hàm Trí và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 4; CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KT. Thuần.  

                                                                                                              Lê Tuấn Phong 
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