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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Số: 2910 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2019

V/v khai thác đất đồi làm
vật liệu san lấp tại mỏ đất
thôn Diên Lộc, xã Bình Tân,
huyện Bình Sơn

Kính gửi:
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân.
Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân tại các Tờ
trình số: 97/TTr-PTDA ngày 15/5/2019 và 89/TTr-PTDA về việc xin chủ
trương khảo sát, thăm dò, lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác mỏ đất
thôn Diên Lộc, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn; ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2316/STNMT-KS ngày 28/5/2019,
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng
Thiên Tân được khảo sát, thăm dò trong khu vực có diện tích 11,1ha tại mỏ đất
thôn Diên Lộc, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhằm lựa chọn
diện tích khai thác hiệu quả, đủ điều kiện về chất lượng, cũng như trữ lượng
phù hợp với nhu cầu, để lập hồ sơ đề nghị khai thác đất làm vật liệu san lấp
phục vụ thi công dự án Khu đô thị sinh thái Thiên Tân.
Đối với Dự án Công viên Thiên Bút sẽ được xem xét, cấp phép khai thác
đất làm vật liệu san lấp phục vụ Dự án sau khi dự án được cấp có thẩm quyền
cho phép triển khai thực hiện đầu tư theo quy định.
Diện tích khu vực khảo sát, thăm dò được giới hạn bởi các điểm góc từ
M1 đến M4 có tọa độ (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1080, múi
chiếu 30), cụ thể như sau:
Điểm góc

Tọa độ điểm góc
X(m)

Y(m)

M1

1683130.76

589654.39

M2

1682798.50

589928.07

M3

1682622.90

589774.60

M4

1682793.57

589491.77

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân hoàn chỉnh hồ
sơ, thủ tục theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại điểm 2 của

Công văn số 2316/STNMT-KS ngày 28/5/2019, trình UBND tỉnh xem xét,
quyết định (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở,
ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, thủ tục cấp
phép theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- UBND xã Bình Tân;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CN-XD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV173).
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