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QUYÉT DINH
Ban hành Phuong ân bâo vÇ

sân chua khai thâc trên dia bàn tinh Hà Nam
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1 .... r;!'i i., üv naN NHÂN oÂw riNn nÀ N.q,M

Càn cü Luât Tô chirc chinh quyèr, d[a phucmg ngày 19 thang 6 nàm 2015;
Càn cü LuQt Khoang san ngày 17 théng 1 I nàm 2010;
Càn cû Nehi dinh sô 158/2016/I{E-CP ngày 29 thang 11 nàm 2016 ct,r-

Chinh phü quy dinh chi tiét thi hành môt s6 clièu cüa Luât Khoang san;
Càn cri Quyét dinh sô 2427lQD-TTg ngày 22112/2}ll cüa Thü tu<mg Chfnh

phü phê duyÇt chién luo. c khorfurg san dén nâm2020, tàm nhin dén nàm 2030;
Càn cü Chi thi rô O:lCf-TTg ngày 30l3l2}l5 cüa Thü tudrng Chinh phü vè

viÇc tàng ry*g hiÇu lgc thpc thi chinh sâch, phâp IuQt vê khoang san;
Xét dè nghi cüa Giâm d6c sô Tài nguyên và Môi truôrn g tqi Tù trinh s6

87 /TTr-STNMT-KS ngày 20 thâ.rlrg 4 nâm 2018,

QUYÉT D!NH:

Dièu 1. Ban hành kèm theo Quyét dinh này Phucrng énbào vÇ khorâng san

chua khai thâc trên dla bàn tïnh Hà Nam.

Dièu 2. Quyét dinh này c6 hiÇu lsc ké tir ngàyûShâng Jnâm2018.

Dièu 3. Chânh Vàn phông Üy ban nhân dân tinh; Giâm cl6c câc Sô, ngành:
Tài nguyên và Môi trqùng, Công thuong, Ké hoach dàu tu, Xây dpg, Giao thông
VQ"n tâi, Vàn h6a Thé thao và Du lfch, Tài chfnh, Thông tin và Truyèn thông,
Nông nghiÇp và Phât triên nông thôn, CUc thué tinh, Công an tinh, BQ chï huy

Quân sp tinh; Chü tfch Uy ban nhân dân câc huyÇn, thành phô; câc tô chüc, câ
nhân hopt dQng khoang sân và tô chric, cô liên quan trên dia ban tinh chlu
trâch nhiÇm thi hành Quyêt dinh này./

Noi nh$n:
B0 Tài nguyên và
Tông cpc EC&KS

Môitru'ô'ng @e b/c);
ViÇtNarn (dê b/c),

- Chü tich, PCT UBND tinh;
- Nhu Eièu 3;
- Bâo HàNam, Dài PTTH tinh;
- Công Thông tin diÇn trl tinh;
- VPUB: I-DVP. câc CV liêrr quan;
- Luu: V'T'.'TNlpai
QD. il .5. rtt
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ui'naN NnÂN oÂN
riNH HÀ Nana

ceNc HoÀ xÂ uel cnû xcnîa yrET NAM
E0c p-Tgdo- phüc

pHrroNc Âu
Bâo vÇ khoâng sân chua khai thâc trên dia bàn tinh Hà Nam

(Kèm theo Quyét dlnh s(i: ï4Jtæ-uBND "s"y 0l thdng 5 nii-ZOrc
cûa UBND tïnh Hà Nam).

r. stl cÀN THrÉr, euAN DrÉM, MUC DicH, yÊu cÀu
1. Srf càn thiét ban hành phuong ân
Càn cû Chucmg III Luft Khoâng san quy <Iinh vè Bâo vÇ khoang sâur chua

khai thâc; Dièu 17, Nghi dinh sô ls8/2ot6rr.iB-cp ngày zgtittzot6 cüa Chinh
phü quy tlinh trâch nhiÇm bâo vÇ khoang sâur chua Utui ura" cüa ûy ù-.hâ"
dân câc câp; chi thi sô O3/cr-TTg ngày lonnor5 cüa Thü ruone Criirrrffi 

"dviÇc tàng cuèrng hiÇu lpc.thu. thi chfnh sâch, phâp luât vè khoting"sà,n;
Trong nhütg lrrT gà" dây,.hopt dông khai tÀac khoâng sarlcn clla ban tïnh

dâ co bân di vào nê nêp, gôp phàn tàng thu ngân sâch, t4o vIçc hm cho nguoi lao
dP1g, . .... Tuy nhi_ên, công tâc quan lÿ, bâo ,§ t t o*g sân chua khai thâc cüa mQt
sô dla ghucrng cô lüc, cô noi chua ch[t chc nên hopt a6"e khai thâc ktroang san trài
p,h:p vân.cÔn x7Y ra, ho4t dQng t<trai thac cgt trâi'pheR in"u "ta, à* hoan toàn,
chü yêu û câc khu vuc giâp ranh trên tuyén sông Hàrg. vi vay viÇc ban hà,É
phucrng rân bâo vÇ khoring sân chua khai thâc trên dla Uan tinfr ià rao miét nfràm
tàng cuong sy phôi hçrp giüa câc sô, ban, ngà,nh va treND câc câp dê tiê" khri
ly:.fi9, hiÇu quâ công tâc bâo vê \hoane sân chua kJrai thâc rcn dia ban; dàng
thü khâc phuc nhüng tàn tai, han ché; qru do chân chinh công tac quan lÿ, bâo v[
khoang sâur chua klrai thâc; kip thoi ngàn chën tinh tr4ng khai thâc khoang san trâi
phép; tàng cuÔrng công tac quan lÿ Nhà nuôc vè khoang san trên clia ban tinh.

2. Quan tliêm
- Thgc hiÇn nghiêm câc chién luoc, chinh sâch, phâp luft... cüa Nhà nuôc

trong công tâc quân lÿ, bào vÇ khoâng sân chua khai thâc.
- Câc tô chric, câ nhân hopt dQng thàm dô, khai thâc khoâng san theo düng

quy <linh phâp lu4t, nghiêm câm câc tô chûc, câ nhân thàm dô, khai thâc ktrorân[
sân trâi phâp lu4t duôi moi hinh thüc.

- Kiên quyét xü lÿ theo phâp luât câc tô chirc, câ nhân ho4t clQng khoang
sân trâi phép; nguùi durg dâu câc co quan quan lÿ nhà nuôc chlu trâch nhiêm
trong công tâc quân lÿ, bâo vç khoang sfur chua khai thâc trên dla bàr, trong
pham vi, linh vyc quân lÿ.

- Bâo- vê khoâng, sân chua khai thâc là mQt nhiêm vg khô khtur, bôi pham
vi, tfnh chât, hinh thüc, müc ttô phüc t4p ngày càng tàng. Yêu càu câc sô, ng*h,
dla phucrng phâi thuùng xuyên, tich cuc, chü itQng thUc hiÇn câc giâi phâp phù
hçp; kip thài dé bâo vÇ cô hiÇu quâ khoang sân chua khai thâc nhàm nâng cao
hcrn nüa hiêu quâ công tâc quân lÿ Nhà nuôc vè khoang san trên tlla ban tinh.

3. Mgc tlich, yêu càu
- Dâm bâo khoâng sân chua khai thâc, ké câ khorlng san ô rùûmg khu v.uc

dâ ilông cüa mô phâi duqc bâo vê theo quy dinh cüa Luft Khoang sân.
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- Quan lÿ chpt chë ho4t tlông khoang sân trên ttia bàn tinh; bâo vÇ canh

quan, môi truèrn E, àrL ninh trât tg và dÙi sông cüa nguoi dân dia phuong t4i khu

vgc cô khoâng sân.

- Quy dinh rô trâch nhiÇm nguoi dung «làu chinh quyèn ciic câptrong công
tâc quâur lÿ, bâo vÇ khoâng sân chua khai thâc; xü lÿ nghiêm câc tô chric câ nhân

ho4t itQng khoang sân trâi quy dinh phâp luflt.
- Xây dUng quy ché pnOi hqp trong bâo vê khoang sân chua khai thâc giüa

câc co quan, dcrn vi, dia phuong liên quan ô khu vr;c giâp ranh ilê thgc hiÇn hiÇu

quâ công tâc quâur 1ÿ, bâo vÇ khoang san chua khai thâc, nBtu chën kip thü hoat

clông khoâng san trâi phép.

rr. THUc InANG cÔNc rÂc QUÂN Lÿ NnÀ NUôc vÈ rHoÂNc
sÂN vÀ Ho4.T DeNc KHoÂNc sÂx rnÊN D1a BÀN riNH HÀ NAM.

1. Công tâc lânh tl4o, chi d4o cüa câp üy, chfnh quyèt câc câp

Trong thùi gian qua, duoi sg chi d4o quyét HÇt cüa Tinh üy, UBND tinh;
công tac quan ÿ Èoat Aô"g khoang san trên dia ban tinh dâ aà Ai vào nè nép và c6

nhiàu chuyên bién tich cgc; câc sô, ngành và Üy ban nhân dân câc clia phuong ilâ
quan tfu,. hyông dân và tao dièu kiÇn cho câc doanh r,gfrigp hoàn thiÇn thü tpc
pnag lÿ vè .âp pf,ep. thàm dô, khai thâc, kinh doqrh, ctré bién khoâng san vàgiâi
q"yét tâc vuông mâc ffong quâ trinh thgc hiÇn uè Oât dai, giâi phông mAt pàng,
'1,' 

^ ,- m, i ^ r, * ,t - t to- -r- ----- +:--r^-^-'-^-f-.
câp phép xây dpg...Tich cgc chÏ d4o thgc hiên câc quy dinh cüa phâp 1u4t vê ho4t

dô.ng f.nïarré san va công tac bâo vê môi truong trong khai thâc, ché bién.khoang

san;-gôp"phàr ngàn chan cô hiÇu quâ câc ho4t tlq"g khoang san trâi phép dàng thoi
giâm thiêu dang ké tinh trang ô nhiêm môi truùng trong hopt ctQng khoang san.

Két quâ thu ngan,sâcÀ hang nàm nàm sau cao hcvn nàm tru6c. Da s6 câc

doanh nghiêp dugc câp phép thUc hiên nghiêm tric câc quy dlnh cüa Luflt
Khoang ra,) ra câc quy Ai"h cüa phâp luQt cô liên quan, dàu tu khai thâc theo dy

ân dugc châp thuân, thgc hiÇn nghîa 4r theo quy dinh.

2. Công tâc xây dFng, ban hành câc vàn bân chi d?o, vàn bân quy

ph?m phâp luft vè quân Iÿ ho4t tlQrrg và bâo vÇ khoâng sân. \

Thuc hiên Neh! quyét sô oz-NQn\M ngày 2st4l20r1 cüa B0 thi4 oilê
dinh hu«yng chién lugc khoang san và phât trién công nehiêp khai khoang dên nàm

ZOZO, dinh huong dén $m !OZO; QuVét dinh. s|ZlZttqD-TTgng?y z21AZUl
cüa Chinh pnfr 

":è 
Chién lugc khoang san dën 2020, tàm nhin dén 2030, Luft

Khoang sân2010 và câc quy dlnh cüa phâp lu4t cô liên quan; ngoài viÇc cfp nhAt,

âp dpng hÇ thông câc vàn ban qu1 plî".phâq luft, câc vàn ban chi dao cüa Trung

"*g 
uè nnf, v.uc quan lÿ tài .rgryen khoang san, Üy ban nhân dân tinh dâ ban hành

nhiè; vàn ban chi dpo và quân lÿ câc ho4t dQng khoang sâ'n; ffong dô 4p trung vào

câc nhiÇm vu trgng tâm nhu: công tâc quy hoach, dâu giâ q-uyêl khai thâc krhoang

,*, tt ,, tièntâp q"Vè" khai thâc kàoang sân, xâc dinh giâ tfnh thuê tai nguyên, phi

bâo vÇ môi truong-*ng khai thâc khoang sÉur, quy dinh thütUc hành chinh trong

hoAt dô. ng ktroâng-san ,... Câ" vàn ban clu-o. c ban hanh ." qT aaqqe dugc câc -fiy

"à, 
Oê.q,i* flrpt't hçrp v«ri câc quy dinh cüa phâp lu4t, giâi quyet dugc nhüng l'h6

khàn vuorlg màc trên dla ban tinh.

- Xây d*ng Quy ch§ pfrOi hçrp quân lÿ hanh chinh và hopt dçng khai thâc

khoang sân trên";;iü3"-;"g giap^ranh giüa câc tïnh; thiét lâp sô diên thoai
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ctuôrng dây nông aê tiép nhan thông tin phan â,nh cüa nhân dân vè câc vi pham
trong lînh vuc tài nguyên môi truèrng.

- Hê thông vàn bqlr qry pham phâp lupt vè khoang sfur cüa rinh dâ co ban
hoan thiÇn, dugc cg thé hôa, phgc w ngày càng hiêu quâ cho công tac quan lÿ
khoring san trên ctia ban.

Tuy nhiên, càn tiép tllc hoan chïnh phuong an bâo vÇ khoang san chua khai
thâc; dièu chinh quy hop"h ktroang sân, khoÀh dinh kLu ,y"-Lhôrrg àa" Ëiâ
quyèn khai thâc khoang san.

- Câc vàn ban dugc ban hà,r:h:
+ Chi thi sô IO/CT-UBND ngày l3ltll2}Og cüa UBND tinh vè viÇc tàng

cuùng công tâc quân lÿ tài nguyên khoang sân trên dla ban tinh.
+ Chî th! sô o2ICT-UBND ngày O8/8l2}ll cüa UBND tinh vè viÇc tàng

cuÔrng kiém ffa xü lÿ câc truong trqp-khai thâc trâi phép tài nguyên ktroàg sâi
trên dla bàn tinh.

+ Chi thi sô IO/CT-TU. ngày lllll/20016 cüa Tinh ùy vè tàng cuôrng su
lânh d4o ci,r. câp üy dang.dOi 

"Oi 
công tac quâur lÿ khoang-san gàn voi bâà vÇ

môi truèrng và kêt câu h4 tâng giao thông trên dia ban tinh.
+ Két luan s6 5O-KL/TU ngày 161912016 cüa Ban thuèrng vr,r Tinh üy.
+ Ké ho4ch I4O/I(H-UBND ngày l}/Ollzot7 thsc hiê; Chi thi sô- tOlCr-

TU ngày l1111120016 cüa Tinh üy.
+ Ké hopch |75}1I<H-UBND ngày 2818/2015 cüa UBND tïnh thsc hiÇn

Chi thi O3/CT-TTg ngày 30/312015 cüa Thü tuôrng Chinh phü.
+ Quyét clinh stl 3612010/QD-UBND ngày tsfit/zotO euy dlnh mQt sô nQi

dung quân 1ÿ nhà nuôc vè khoâng sân và ho4t ttông khoâng sanirên rtia bàn tinh.
+ quyét dinh sô 4O|2O\4/QE-UBND ngày 2glgl2ol4 ban hành Quy ilinh

quan lÿ hopt clông khoâng sân trên dia bàn tinh Hà Nam (thay ttré quyét Ainfr
36t20r0tQD-UBND).

+ Quyét dinh sô \L\\O|TIQD-UBND ngày 3013/2017 Quy ctlnh vè quan 1ÿ

hopt ilông khoang sân trên ilia ban tinh Hà Nam (Thay thé quyét dinh
4012014/QE-UBND).

+ Quy ché phôi hçp quân lÿ hanh chfnh và quan lÿ hoat dông khorâng san
trên câc tuyên sông giâp ranh giüa 3 tinh Hà Nam, H.mg Yên và Thâi Bïnh ky
ngày 301312014.

. 
+ quyét <tinh sô 2gl2Ot6lQD-UBND ngày tgl8l2}t6 Quy dinh dâu giâ

quyên khai thâc khoâng sân trên dia ban tinh Hà Nam.
Eén nay, hÇ thông vàn ban quy ph4m phâp luât vè kàoring sân cüa tînh dâ co

ban hoan thiÇn, dugc cu thé hôa, phpc vU ngày càng hiÇu quâ cho công tâc quan lÿ
khoang sâur trên dia ban.

3. Công tâc tuyên truyèn, pnô nién giâo dçc phâp tuflt vè khoâng sân.
- Công tâc tuyên truyèn pfrô Uién phâp luQt vè khoâng sân dâ dugc UBND

tinh Hà \u. quan tâm chi tlpo thgc hiÇn thucrng xuyên, ttr dô nhàm @o sg
chuyên biên mpnh më câ trong nhân thirc và hành dông cüa nhân dân, dëc biêt là
câc tô chüc, câ nhân ho4t tlQng trong linh vgc khoâng sân.

- Hang nàm sô Tài nguyên và Môi truong tô chric tâp huân Luât khorâng san
và câc vàn ban phâp luflt liên quan cho UBND câc câp. câc sfl ngành và doanh
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nghiêp hoat tt§ng h:pg .T T:n dia ban tinh; tuyên truyèn giâo dpc nhàrn nâng
cao nhfn thirc công dông vè chinh sâch phâp lufl vè ktroang sân; quyèn và nghià
vp crla Üy ban nhân dân-câp huyÇn, câp xâ ïa nioAi dân nù c6 khoring sân theo
quy cÎlnh cüa LuQt khoring san.

4. Thông tin vè quy hoçch khoâng sân trên tlia bàn tinh.
o LAp, thçc hiQn quy hoach khodng sdn thuQc thâm quyèn cûa tînh.
Nhên thüc duoc sg càn thiét cüa công tâc quy hopch tho,lng sâur và quan lÿ

hopt dQng khoâng sâur rheo quy hopch; ttr nàm 2005 dén nay, uÈNo finh dâ chi
d4o sÔ Tài nguyên và Môi truôrng thgc hiên dè tài "KhoanÀ *rg loqi khoang
yn chü yéu làm co sô cho viêc q"* lÿ và sü dpngh* l, duô, tài nguyên
khorâng sân trên dia ban tinh Hà Nam" và câc qrv t oa.t khoàng ,,a"; üoârr,
diù: xin ÿ^kién.câc B§, nganh và rrinh Thü rutuË chinh phü phê àuyÇt khu vuc
câm hopt ctqng khorlng sfur, cp thé:

Quvét dinh sô 1123/QE-CT ngày.l 5l7l2oo5vè viêc phê duyÇr quy ho4ch khai
thâc, sü duqg tai nguyên cét lông sông dén nâmz}l}trên dia bàn tinh Èâ Nu-;

- Quyét dinh lo7llQD-UBND ngày 23lto/2006 phd duyÇt kétqua.oKhoanh
uurg loai khoâng :* chü yéu làm co sô cho viÇc quan lÿ và sri àpng hçp lÿ
nguôn tài nguyên khoâng sfur trên dia ban tinh Hà Nam,'.

h:*l sü dpng.d?, uâr]iêu xây dune vung aât uai ven sông Hèngbén nem zoto
và Kê hoach srï dung dât vpt liÇu xây dung rùrg aât uai và, ro.,! Hông eoog -2010) cüa huyçn Ouÿ fiên;'

hopch sfr dpng tlât v4t liÇu xây dung vungdât bâi ven sôns Hàne^dén namZ0Zô
và Kê ho4ch sü dpng dât vât liêu xây dung vùng eât uai ven song Hông eoog-
2015) cüa huyÇn Lÿ Nhân;

- Quyét.dinh 464:2O\OIQD-UBND ngày o7t5/2oto phê duyÇt quy hopch
khoang san.ctén nâm.2020 dinh hucmg aén 

"em 
zo3otrên dla Uan iintr Hà Nam.

. Q.1Vét dinh sô L334!QD-UBND ngày !O/LO/2012 vè viÇc phê duyÇr quy
ho4ch dièu chinh sü duns dât ,rpt rieu iav dung khu vsc bai bii sÀ;É H6;Ë
thuQc xâ Chân Lÿ, huyên Lÿ Nhân;

- Quyét dinh 948/QD-UBND ngày lr/g/2014 phê duvêt Quy hoach thàm
dô khai thâc và sü dpng khoâng sân làm VLXDTT-dén nim zàio Ainh nuong
dén nâm 2O3O trên ttia Uan tintr Hà Nu*.

- Quyét dfnh sô 1609/QD-UBND ngày 24fi2t2014 cûa chü tich üy ban
nhân dân tinh phê duyÇt két quà khoanh vùng khu vgc câm ho4t dông khoang
sân trên dia bàn tïnh.

Quyét dinh sô Lÿ7}IQD-UBND ngày 24/tt/20t6 vè viêc phê duyÇt ctièu
chinh quy hoaclr thàm dô, khai thâc, sü dlng khoang san làm vAr Hêu xây dpg
thông thuong dén nàm z)z},cÏinh huong dén rra- ZOSO trên ctia bàn tinh Hà Nam. 

-

U LAp, thçc hiQn quy hogch khodng sân thupc thâm quyèn cûa cdc BQ,
ngành Trung Edng.

. 
Hogt dông thàm dô, khai rhâc, ché bién, sü dung khoang san thuQc thâm

quyên câp phép BÔ Tài nguyên và Môi truông trên dla ban tinh Hà Nam cüng
dugc câc ngành chric nàng cüa tinh tô chüc trién khai thuc hiên dâm bâo muc
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tiêu clâ dè ra @i câc.Quy ho4ch dâ tlugc Chinh phü, câc BQ, ngàl:h Trung uong
phê duyÇt nhu: Quyét dinh sô 105/2008/QD-TTg ngày 211712008 cüa Thü tuorlg
Chinh phüphê duyÇt Quy hopch thàmdô, khai thâc và sü dpngkhoang san làm
xi màng ct6n nàm 2020; Quyét dinh sô 1065/QD-TTg ngày O9t7l20l0 cüa Thü
tuoïrg Chinh phü phê duyÇt clièu chinh, bô sung quy ho4ch thàm dô, khai thâc và
sü dlrng khoang sân làm xi màng ô ViÇt Nam clén nàm 2020; Quyét dinh sô
l676lTTg-KTN ngày 17ll}l2}l3 cüa Thü tucrng Chinh phü phê duyÇt dièu chinh,
bô sung mô dât sét khu vyc dây Khe Non huyÇn Thanh Liêm, tinh Hà Nam; Vàn
ban sô L}TUTTg-KTN ngày l5l7l2}l5 cüa Thü tucyng Chirù phü phê duyfl bô
sung mô dâ vôi vào quy ho4ch ftàm dô, kùrai thâc làm nguyên liÇu cho DW an xi
màng Thanh ftfogr Vtu ban sô tOasfftg-KTN ngày zltgtzOtS cüa Thü tuông
Chinh phü phê duyÇt bô sung mô ctâ vôi vào quy hopch cho dy rân dây chuyèn 2 xi
màng Xuân Thanh; Vàn ban sô tl:Srutg-KTN ngày LllS/2015 cüa Thü tuông
Chinh phü phê duyÇt bô sung mô dâ vôi vào quy ho4ch thàm dô, khai thâc và sü
dung. khoang san làm xi màng ô Viçt Nam cho Công ty CPXM Vicem Büt Son;
Quyêt dinh sô 507/QD-BXD ngày 271412015 cüa Bq Xây dwrg phê duyÇt quy
hoach phât trién công nghiÇp vôi dén nâm2020, c6 xét ctén nâm 1OiO...

5. Thông tin vè khu vqrc câm, t4m câm ho4t dQne khoâng sân.
Thgc hiÇn quy dinh cüa phâp lupt vè khoang san dàng thài thyc hiÇn mgc

tiêu cüa chién luo. c vè khoang sân là gan hopt dông kàai thâô khoang san voi bâo
clâm an ninh quôc phông, bâo vÇ di tich lich sri, danh lam thàng 

"*rh, 
bâo vÇ môi

truùng, canh qgan thiên nhiên và bâo vÇ câc khu v.uc khoang sân chua ktrai thâc;
câc khu vgc câm hoet ctông khoâng san thu§c câc quy ho4ch dât qutic phông,
nmg phô,ng hô, cânh quan môi truôrng, khu vgc vàn hôa tâm linh, hành lang dê,
kè, cp thê:

- HuyÇn Thanh Liêm: 21 khu v.uc, diÇn tich 998,87 ha
- HuyÇn Kim Bang: 14 khu vgc, diên tich 3.746,27 ha
- HuyÇn Lÿ Nhân: 09 khu vgc, diÇn tich 102,88 ha
- HuyÇn Duy Tiên: 05 khu vgc, diÇn tich 56,13 ha
6. Công tâc câp phép h.o4t dQng khoâng sân, tlâu giâ quyèn khai thâc

khoâng sân (thuQc thôm quyên cûa aBND tînh).
a) Cdc cton v! iIfr ttrqc UBND tînh cép Sfiy phép khai îhdc khoüng sûn.

Dén thü diêm 31 thang 12 nâm 2017; trên ilia ban tinh cô 87 tô chüc du-o. c câp
phép khai thâc khoang sân voi 96 diém mô, trong dô:

- Dâ vôi làm WXDTT: 76 cliém mô.

- Sét làm gpch ngôi: 08 diém mô.
- Sét Iàm xi màng: 01 ctiém mô.

- Vât tiÇu san lâp: 10 itiêm mô.
- Câtlàm VLXD: 01 diêm mô.

b) Cric ilon v! itci ilwqc UBND tînh ciip phép thdm dà và phê dtry.êt trfi lwqng

khodng sûn.
Oén rrry trên dia ban tinh côn 17 don vi dâ ducv. c câp phép thàm dô, dâ phê

duyÇttrü lugng.

4 Vè viQc tfrn thu ctit, sôi trong hogt if\og nqo vé|luàng lgch.
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. Trên dia ban tinh hiÇn cô 01 dU ân n4o vét tuyén luông duùng thüy nQi dia

q.r6c gia sông Hàng dugc Cuc duèrng thüy nqi dia ViÇt Nam cho phép triên khai
thgc hiÇn theo hinh thric xâ hôi hoâ cô t4n thu san pham n4o vét, thùi hqn thgc
hiên du ân dén hét quÿ IV nàm 2Ol7 . Dén nay thùi gian thuc hiên du an da két
thüc theo vàn bân châp thuan chuân tâc cûa Cgc duôrng thüy nQi tTia ViÇt Nam
t4i Vàn ban sô LZ3IICDTND-DLHT ngày l3l8l2}l3 cüa Cgc duong thüy nQi

<Iia Viçt Nam. CUc duèrng thüy nôi dia ViÇt Nam ilâ chï dqo chi cpc duùng thüy
nQi dia phia Bâc kiêm tra, nghiÇm thu dg ân và két thüc thgc hiÇn dg an.

û Vè công tdc déu gid quyèn khai thtic khoting sûn trên itla bùn Tïnh.

Công tâc dâu giâ quyèn khai thâc khoang sâur trên dfa ban tinh ttugc triên
khai ttr giüa nàm 2Ol5 do câc vàn ban quy dinh chi tiét, huông aân tni hàu:h cüa

Tpng uong vè công tâc.tlâu giâ quyên \hai thâc khoang sân côn .!A.tt yà ghuX
dày dü. Dên nay,.HQi dông dâu giâ quyên khai thâc khoâng sân cüa tinh dâ tô
chüc tlâu giâ quyên khai thâc khorlng san dôi.vôi 02 mô (01 mô cdt làm vqt liêu
san lâp, diên tich 34,77 ha thuQc xd MQc Béic, huyQn Duy Tiên; 0t mô sét làm

Bqch ngôi, diÇn tich 18,64 ha thuQc xd MQc Bdc, huyQn Duy Tiên);

7. Vè ûnh hinh ho4t dQog khoâng sân thuQc thâm qryèn câp phép cüa
B0 Tài nguyên và Môi truùng.

pOi vOi câc giây p4ép rhàm dô, khai thâc khoang san dâ dugc B0 Tài

nguyên và Môi truèrng câp trên dia ban tinh, UBND Tinh iTâ chi dao.sÔ Tài

ng"yen và Môi trucrnf ptrOi trçtp tôt trong .9rg tâc xâc dinh khu vuc 
"âm 

t?m

câm ho6 dçng goTg.san cté tfOa ltru{.câp.phép 
thàm dô, khai thâc klroâng

sân trên ttia bàn thuQc thâm quyèn câp phép cüa BÔ Tài nguyên và Môi truèrng,

tô chüc bà,n giao môc giôi mô tpi thgc dfa.

Dén ngày 3lll2l2T17, BÔ Tài nguyên và Môi truÙng dâ câp:

Eâ vôi làm nguyên liÇu san xuât xi màng: 06 giây phép, diÇn tich 238,74ha

- Sét làm nguyen tiÇu sân xuât xi màng: 03 giây phép, diÇn tich l22,2ha

8. finh hinh thçc hiÇn crflc quy ilinh cüa phâp lu$t c6liên quan

ù Vè công tdc quôn lÿ, bôo vQ môi truÙng 
.

- lOOoÂ câc dy an khai thâc dâ dugc 9âp gïây phçp khai thâc khorâng san cô

bâo câo dânh giâ tâc rtông môi truùng, dè ân ho{c ké hoach bâo vÇ môi truèrng

iliJlÇ;;ifâ- ;;vilit'c aryêt; riqt lô au ân dâ cô dè ân câi,11o,.nhuc h§i

mOi t ucr g, giây ptiép ttrài tnac tài nguyên nuôc nuÔc, xâ nuÔc thâi vào nguôn

nuôc.... r,h,-e uiÇ" triê" khai thgc hiçn éhua tuân thü dày dü thgo quy dinh.

- Vè pÿi"y câi tqo phuc trèi moi truùng: Dén nay da sô céc don vi khai

thâc khoâng sâm ctâ thUc t iç" kÿ quÿ câi t4o phUc trôi mOi truùng trong hopt

dông khai ihac khoang sârn; câc itcm vi chua kÿ quÿ là do chua khai thâc hoëc

dang tam dimg khai thâc
- Công tâc dông cüa mô, câi tao phUc frài mOi truèrng câc khu uu:.khu'-1h'1'

cüng timg buÔc a.Ioc quan tâm nhtmg chua thpt sy nghiêm tüc theo dut g ttê ân

duoc Oufet; mQt sti don vi da triên ttrài viêc xây dpq câc công trinh bâo vÇ môi

rruùng rrong quâ rinh khai thâc nhu: Lâp dfi he thông phun nuÔc d?p bui t4i
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mâng câp liÇu, câc clàu bàng tâi; quan tâm vÇ sinh nhà xuÔng, trông cây xanh,

tt',, gom, xü lÿ chât thâi, tuôi nuôc-chông bgi, quan trac dinh kÿ...

» Vè thçc hiQn nghia v1r tùi chinh
Sô Tài chinh, sô Tài nguyên và Môi truèrng, sô Xây dprg, CUc Thué tinh dâ

thuôrng xuyên bâm sât quy dfnh khrng giâ cârc loai khoang san dê tham mrnr diêu
chinh giâ tinh ttrué tai nguyên kip thoi.

Hang nàm, UBND tinh chi dpo sô Tài nguyên và Môi truùng dôn d6c, kiêm
tra,_giétm sén câc doanh nehiêp thgc hiÇn do, lQp bân dà hiÇn t.ang mô, xâc dlnh
khéi luqng khoâng sân,dâ khai thâc trong k:hu v.uc mô dugc câp phép, khu cfé
biên, <luèrng vào mô,. khôi luqng ktrai thâc trong câgdg an ctâu tu XDCT và chuyén
ké1quâ cho Cqc ttrué Unh Aê AOi chiéu rà soât vôi két quâ kê k*rai cüa doanh nghiÇp
nhtun han ché viÇc kê khai thiéu san lugng thgc hiÇn nghia vU voi nhà nuôc.

Công tac tinh, thu tièn câp quyèr, khai thâc khoang san dâ dugc UBND tinh
chÎ d4o thyc hiÇn ngay sau khi Nghi dinh203/2013/I{D-CP ngày 28llll20l3 cô
hiÇu lgc. Dén nay 1007o câc mô dugc câp phép t<trai thâc kùoang san, Qt1Vét ai4,
phê duyÇt tièn câp quyèn khai thâc khoring sân và thUc hiÇn nQp tièn câp q.ryèrt
khai thâc khoâng sân theo quy <linh.

Câc doanh nghiÇp co ban thgc hiÇn nghiêm viÇc nQp tièn câp quyèn khai thâc
t<hoqns sân: Nàm 2oI4 dâ thu dugc 67,62 ÿ dàng, nâm2015 dâthu du-o.c 152,8
tÿ dông, nâm2016 dâthu dugc 108,5 tÿ dàng, nâm2017 clâ thu duo.c L22,ll3 ty-À ..À
ilông tiên câp quyên khai thâc khoang san.

9. Công tâc thanh tra, kiêm tra
Tir nàm 2Ol5 dén nàm 2Ol7 Bô Xây dpng thuc hiên thanh tra 85 doanh

nghiÇp; Tông cuc Dla chât khoâng stur thgc hiÇn thanh tra 19 doanh nghiÇp khai
thâc khoâng sân (nàm 2015 thanh tra 6 doanh nghiQp, ndm 2017 thanh tra 13
doanh nghiQfl, câc doà,n thanh tra dâ dânh giâ viÇc châp hành quy dinh phâp luat
cüa câc doanh nghiÇp trong ho4t dÇng khai thâc khoang san dàng thùi cüng dâ
chi ra rùür,e tôn @i, vi ph4m cûa câc doanh nghiêp, kién nghi UBND tinh Hà
Nam chi d4o câc sô, ban, ngành liên quan theo dôi, dôn dôc câc doanh nghiêp
thpc hiÇn khâc phUc tàn tpi, vi ph4m dâ nêu trong két luân thanh tra. Sô Tài
nguyên và Môi truôrng cta tién hành kiém tra dôn d6c thUc hiên két lupn thanh tra
toàn bQ 6 doanh nghiÇp, b.an hành vàn ban dôn d6c 13 doanh nghiêp Krâc phpc
câc tàn tpi duoc nêu tpi két luan thanh tra,bâo câo két quâ khâc phuc güi vè sô
Tài nguyên và Môi truùng.

Thgc hiÇn chucmg trinh thanh tra hang nàm theo quyét dinh cüa UBND
tinh. Tri nâm 2015 dén nâm 2017, Thanh tra tinh chü tri thanh tra 26 doanh
nghiÇp (ndm 2015 thanh tra 7 doanh nghiQp, nàm 2016 thanh tra 7 doanh nghiçp,

nàm 2017 thanh tra 12 doanh nshiêp);
Sô Tài nguyên và Môi trucmg phôi trçrp vôi sô Công thuong, sô Khoa hgc

công nghç va VtOi truùng, sô Lao à-ong Thucrng binh và Xâ hqi; Cuc thué tinh tô
chirc thanh tra 16 doanh nghiÇp (nàm 2015 thanh tra I doanhnghiQp, nàm 201,6

không thanh tra,.nàm 2017 thanh tra 8 doanh nghiQfl Qua thanh tra uôn nàn, chân

chinh và yêu câu câc doanh nghiÇp phâi châp hanh quy ilinh phâp luft và truy
thu thuê, phi, dông thùi kiên nghi UBND tïnh Hà Nam chi d4o câc sô, ban,

8



nganh liên quan theo dôi, dôn d6c câc tô chüc thUc hiÇn k'hâc phu: ,91 lut ti
,tu*, kién ngh! truy thu 1.289.420.690 dông, xü ph4t vi ph4m hành chinh 9 tô

rf,,i. iông tô-tiè., 751.492.807 dàng; Ch?nh Thanh tra sÔ Tài nguyên và Môi
truùng dà xü ph4t vi pham hành chinh. vè vi Pfem khai thâc dâ, vi phAm hanh

chhh-duo. c phat hiÇn sau khi do mÔ, tông sô tièn xü phqt câc,hành vi vi pharn

trong ho4t 
-rI§ng 

khai thâc khg*g sân tu ,nàm 2015 dên nàm 2017 là

2.74t 000.000 dàng và tuôc quyèn qü d)rng S1ây phép ktrai thâc ctla L2 doanh

nghiçp (12 giiiy phép) do chêm nQp tièn câp quyên khai thâc khoang san.

10. finh hinh quân lÿ, bâo vÇ khoâng sân chua khai thâc.

- Càn cü Luât lgoane sân nàm 2010, Nghi dinh sô l58l2Ol6/I{D-CP ngày

zstrltzor6 cüa ôtil ;il; üv uu" nhân dân tinh dâ dâ ban hanh Quyét dinh sô

lll2)lT IQD-UBND "gày 
3}l3l2}l7 kèm theo Quy dinh quân lV hoat dÔF

khoang sâ,n trên dia bàn iirn fn Nam quy tlinh trâch nhiÇm cüa UBND câc càp

trong rriê" Uao vÇ khoâng sâ'n chua khai thâc trên dia bàn tlia phucrng.

- Tinh üy, UBND tinh dâ thuôrng xuyên ban hành câc vàn ban chi d4o câc

sô, ngà,nh, câé dia phuong cô khoang sarthgc hiÇn câc giëi phâp nhàm phông

"g*f"g* chàn hoat dÔlg khai thâc khoang san trai phép; câc d\a phuong, câc

ngàrnh chüc nàng công bo dia chï hÔp.thu diÇn tu, s6 diÇn tho?i duong dây n6ng

OE 
"nan 

dân biét, phâr, anh thông tin vè hopt d§ng ktrai thâc khoang sâur trâi phép;

Giao công an tinh chü tri tô chuc kiêm tra, xÿ phpt hanlr chinh; tlch thu phuong

tiÇn phqc W khai thâc khoang san trâi phép OOi vOi câc.tô chüc, câ nhân khai thâc

cat trâi-phép trên câc tuyén rOng.Voi sUini Aao 99Vétüêtcüa Tinh üy, UBND

tinh và sg vào cuQc c,ia câc. so nganh. UFM câc câp hoat dQng 9., tl:
khoang sârn trên ctiaban tinh dân di v.ao t è nép, tilh tralq khai thâc trâi phép' nhât

Ià khai t;,,âc cé*trâi phép trên sông Hàng dâ giâm dang kê.

11. NhÉng tàn tçi, hqn ché, nguyên nhân
* Tôn 4i, hgn ché
- Công tâc tuyên truyên câc chinh sâch phâp 1uât vè khoâng sân chua

thuùng *ryêt, nên két quà chua cao'-^"- 
: S" pt ai hqp giüà câc sô, ban, ngành dla phuong tlong :9"g tac quan lÿ

khoâng san cünjnhî ttotg thanh tra, kiêm fia, giâm sât ho4t dÔng khoang sârn

cô tüc cô ncyi ;;;h;, àarigSq ViÇc phât hiÇn và xü 1ÿ vi ph4m chua kip thÔi'

xü lÿ vi phpm côn nhç nên vân cÔn hiÇn tuqng tâi ph4m'

- SU phù hçrp giüa quy hoqch khai thâc khoang §* và quy ho4ch h4 tâng

,0, uallaiïff.è* üô: a"v !oa:h x1v aqrg lulhp.ÿ.:|Pt phuc ve khai

thâc, chê biên khoâng sân duqâ duyÇt tai'quyéidinh sô 1645/eD-UBND ngày

3rrzrz0r0 cüa SBND tinh Hà Nam chi mang tinir dinn huông, câc sô 1iêu dàu

vào phpc vp công tâc lâp quy ho4ch côn tt ié", rc,ông cô Uan 
-aà 

khâo sât nèn

dia hinh hiÇn tr4ns mà phâi thsc hiÇn dv1 tiê, tà; 6ô"tÿ re v2s'000"" aân dén

chât luqng quy hopch chua 
"uo 

,rêr'gap nhi-èu khô khàntr9l*.fuâ trinh tô chüc

thuc hiÇn rap ârv hoag!.*Or'ru oü'noa"1, xiv duns mOi ctrànglân làm ânh

f,"""e àé" q"yntpch khoânB fn dâ dusc duyÇt'

- MOr sO âia pnoorrg con rriçn tugng khai thâc khoang sâ'n trâi pléP. 
. I

- Aà; io*g Ë0.,g taé *ram muu cüa Jô t guth, ttia phuong c6 mët côn h4n chê'

tlt
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* Nguyên nhân
- Vàn ban quy pham phâp luft liên tpc thay dôi; cac vàn ban huong aan *ri

hanh luât châm ban hanh.
- Quâ trinh lâp quy hopch cüa câc nganh thiéu sg itàng bô giüa quy ho4ch

khoâng sân và quy ho4ch nganh.

. - Côngtâc quân lÿ nhà nuôc vè ho4t clông khoang sân, môi t u«r"g cüa câc
câp, ngành cô lüc, cô noi côn chua ch{t chê, công tâc hpu kiém chua dugc
quan tâm düng muc; viÇc kiêm tra, dôn dôc, xü Lÿ câc vi ph4m ô câp xâ, huyÇn
chua thuong xuyên. Chinh quyèn dla phuong, nhât là câp xâ chua tich cyc xù
lÿ câc truùng hqp khai thâc khoang san trâi phép.

- Kinh phi phpc 4r cho công tirc.btrc vÇ khoang sân chua khai thâc chya du-o9
phân Uô ttr nguàn thu ngân sâch; thiéu phucrng tiÇn kiém ffa,_truy Aât @hiit m aAt
voi khai thdc cdt lông sông). khoang sân chü yéu 1à lô thiên dê khai thâc, hinh thüc
khai thâc không dôi hôi mây môc thiêt bi phirc t4p và lao ttQng ti1rh dQ cao, vi v4y
rat UrO khàn trong công tâcbâo vÇ khoang sân chua khai thâc (Cât tam gach ngôi,
cât san Ép) dqc câc tuyén sông ntrâtU @t câckhu vgc giâp rynh giiia câc tïnh.

- Crân bô quan lÿ khoang san câp huyÇn, xâ chü yéu vân kiêm nhiÇm, sti luqng
côn it, không cô chuyên môn, thiéu kinh nghiÇm, không duo. c dào t4o co ban.

- Công tâc phtii hçrp, trao ilôi ttrOng tin liên quan dén công tac bâo vÇ

khoang sân chua khai thâc, ngàn,ch4n ho4t tlQng khoang sân tr6i phép giüa câc

diaphuonggiâp ranh cônhan chê.

-.Nhân thüc, ÿ thric châp hlành phâp luflt trong ho4t ctQng khoang stur cüa
mat sô doanh nghiÇp côn hpn ché.

III. MUC TIEU, NHIEM VU, GIÀI PHAP THTI. C HIEN
1. Eôi tugng càn bâo vÇ

DtSi tuqng càn bâo vÇ là khoang sâur chua khai thâc-trên-dia ban toàn tinh
bao gàm: khoÀg san ô trong và ngoÀi khu vgc dâ dugc câp gîây phgp khai thâc,

khoâng sân khâc dugc phât hiÇn trong ranh giÔi khu vgc dâ dugc câp giây phép

khai thâc nhung chua- duo. c co quan thâm quyèn cho phép kiai t@c, hoflc

khoang sân di kém dâ dugc dusc ôo quun thâm-quyè1:h gtrig tfru nài ntlmg
chua ttru frOi dugc, khoâng sâ,n chua khai thâc trong diÇn tich dât,dang sü dpng

tru û:ucrng hçrp khoâng sân làm vQt liÇu xây dpg tPrg diên tich dât Ô cüa hÇ gia

ctinh câ ,hâr, (quy dinh tqi diêm b khoân 2 Dtèu 64 cûa Ludt Klodng sàn),

khoang sân t4i khu u1r. dâ dugc quy ho?ch xây dung công trinh, kê câ khoang

sàn ô bâi thâi cüa mÔ dâ d6ng cüa mô.

2. Câc giâi phâp Aê fao vÇ khoâng sân chua khai thâc

- Ban hành câc vânban huông dân thi hành phâp luât vè khoang sfur theo

thâm quyèn ilâm bâo k[p thài, nQi dung phù hqp vôi quy dinh phâp lupt và yêu

càu trrffi 
xuyên thuc hiên tôt công tâc tuyên truyèn prrô uién giâo dpc phâp

luât vè khoang sân, bâo vç tài nguyên khoâng sâur chua khai thâc;

- Tô chirc, chi dpo, ptrOi hçp lip thOi, chpt chë, cô hiÇu quâ câc lgc lugng

trên ilfa bàn dê thuùng xuyên tiê* tra, chü cfÔng ngàn chën, klp thoi giâi

tôa tri§t clé hoat dÔng khoang san trâi phép trên dia ban toàn tinh.
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- Xü lÿ kip thùi, nghiêm minh theo düng quy dinh phâp luQt itôi voi hanh vi

khai thâc kiroâng sân trài phép và dôi vôi câc cân bQ, công chüc cô vi pham liên

quan dén khai thâc khoâng sân trâi phép.

- Dinh kÿ tô chûc lap, bô sung ké hoactr, phuong an bâo ,ê Fhofog sâ.n

chua khai thâc cüa ilia phJong, cüa tlnh; so két, tông két, dânh giâ, tông hqp kêt

quâ thgc hiÇn ô tùmg <lia phuong và trên ilia bàn tînh, rut ra bài hçc kinh nghiÇm,

ptrô Uié" câch làm hiÇu quâ, phù hqp vôi timg dia phucmg, co qüffi, dcm v!.

rV. THôNG KÊ SÔ LtIgNG, DIEN ricn CÂC KHU VI/C rnÀvr oÔ,
KHAi inÂC rnoÂNc sÂN tnÊN DIA BÀN riNn cÀN Drrqc BÂo v-8.

1. Câc tliêm mô tIâ dugc câp phép thàm dù (Phu luc sA Ot).

- Dâ vôi làm nguyên liÇu san xuât xi màng: 02 küru vpc, diÇn tich 190,9 ha

- Sét làm nguyên liÇu sân xuât xi màng: 04 khu v.uc, diÇn tich 1l9,4lha
- Dâ vôi Iàm VL)O thông thuôrng: 16 khu v.uc, diÇn tich 171,91 ha

+ HuyÇn Kim Bang: 05 khu v1rc, diÇn tich 58,37 ha

+ HuyÇn Thanh Liêm: 10 khu v.uc, diÇn tich 113,54ha
- Sét ggch ngôi: 01 kùu v.uc, diÇn tîch34,32ha
- Câtsan lâp: 01 khu nuc, diÇn t(ch 5,8 ha

2. Circtliêm mô .Iâ tlugc câp giây phép khai thâc (Phu luc sA 04.
a) BO Tài nguyên và Môi trwÙng câP:

- Dâ vôi lam 
"g"yên 

liÇu sân xuât xi màng: 06 giây phép, diên tich 238,74ha

- sét làm nguyen liÇu sân xuât xi màng: 03 giây phép, diÇn tich l22,2ha

U ûy Ooninan dântinh cép: Tông diQn tïch 910,44 ka, gàm96 diémmô,

*"r-u;;vôi 
ràm vQt riÇu xây dpg thông thuôrng: 76 mô diÇn tich 656,95 ha;

- Sét xi màng: 01 mÔ, diÇn tich 8,1 ha;

- Sét g?ch ng6i: 08 mÔ, diÇn tich 98,73 ha;

- Câtxây dpg: 01 mô, diÇn tich 15,5 ha;

- VAt liÇu san lâp: 10 mÔ, diÇn tich 131,06 ha.

3. Câc khu vr;cf mô khoâng sân tIâ tlucr. c tlièu tra dânh eiâ (Phw htc sô OS1.

Câc khu vgc, câc mô khoâng san dâ dugc dièu tra dânh giâ trên dia ban tinh

gàm 17 khu vgc và 54 mô,

Trong dô:

- Eâ vôi xi màng: 12 khu vgc, diÇn tich950,77 ha

- Sét xi màng: 05 khu vgc, diÇn tich 301 ha

- Dâ vôi làrn-vlxD thông thuùng: 35 mô, diÇn tich 2.249,41ha

- Sét g4ch ng6i: 08 mô, diÇn tich 379,16ha

- Câtxây dPg: 01 mô, diÇn tich 4,5ha
- VAt liÇu san lâp: 10 mô, diÇn tich786,63 ha

4. Circkh;;tr; ;â- r,oat tlqng khoâng sân (Phu luc sô o4)'

Câc khu uU.-"â,, ho4t d§ng khoâng san thuÔc câc quy ho4ch Aât 9y69

phông, rimg pnOtle h§, cânir quan"môi trucrng, khu vyc vàn hôa tâm linh' hanh

lang dê, kè, cg thê:
-HuyÇnThanhLiêm:2lkhuvgc,diÇntich998'87ha
- HuyÇn Kim Bân g: 14 khu vgc, diÇn tich 3 '7 46'27 ha
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:- HuyÇn Lÿ Nhân: 09 khu vyc, diÇn tich 102,88 ha

- HuyÇn Duy Tiên: 05 khu vgc, diÇn tich 56,13 ha

5. Câc khu vryc, tliêm mô tIâ trét ttrüc khai thâc, tl6ng cr?a mô càn tlugc
bâo vÇ (Phu lqrc sé 0fl.

- HuyÇn Kim Bang:21mô, diÇn tîch20,675 ha
- HuyÇn Thanh Liêm: 19 mô, diÇn tich 54,9 ha
6. Câp nh$t thông tin quy ho4ch thàm dÔ, khai thâc và sû dgng khoâng

sân cüa tïnh tlén thcri ttiêm I$p phuong ân.
Tu nàm 2005 dén nay, UBND tinh Hà Nam dâ ban hành quyét ilirù phê

duyÇt câc quy hoach khoâng sân:

- Quyét dinh sô 1123/QD-CT ngày,l 517/2OOS vè viÇc phê duyÇt quy hopch k*rai

thâc, sü dUng tai nguyên cât lông sông dên nàm 2010 tên dia bàn tinh Hà Nam;
- Quyét dinh sô 1610/QD-UBND ngày 3}llll,2}09 phê duyÇt Quy hopch sü

dung dât VLXD vùng ctât bâi ven sông.Hông dên nàm 2010 và Kê hoqch sü
dUng dât VLXD vùng dât bâi ven sông Hông (2009 - 2010) huyÇn Duy Tiên.

- Quyét dinh sô 11I5/QD-LJBND ngày. O5l4l2ol0 phê duyÇt Quy ho4ch sü

dung aât VLXO vùng aât aai ven sông Hông dén nàm 2O2O và Ké hoqch sü
du.e eât WXO vùng eât Uai ven sông Hàng QOO}-2015) cüa huyÇn Lÿ Nhân.

- Quyét dinh sô 1334/QE-UBND ngày LOlrcD\l2.phê duyêI Quy ho4ch

dièu chinh sü dpng dât vat liÇu xây d1re khu vgc bâi bài sông Hàng thuQc xâ

Chân Lÿ, huyÇn Lÿ Nhân.
- Quyét di"h 464l2OlOlQD-UBNq ngày 071512010 phê duyÇt quy ho4ch

khoang san ttén nâm 2020 dinh hucyng ctên nàm 2030 trên <lia ban tinh Hà Nam.

- Quyét dinh sô 948120L4/QD-UBND nsày 11'1912014 phê duyÇt Quy
hopch khoang san làm vêt liêu xây dpg (VLXD) thông thuÔng dên nàm 2020,
dinh huong clên nàm 2030 trên clla ban tinh Hà Nam.

- q"vét Oi"n rO t aZZIQE-UBND ngày 24llll2}L6 phê. duyÇt dièu chinh
quy hosch khoang san làm vât tiêu 4Y {t-g t9"e thuùng dên nàm 2020, dLrür

hucmg dén nàm 2O3O trên dia bàn tinh (ttiêu chÏnh quy hopch cât).

- Tông diên tich khoang sân sau quy ho4ch, diêu chinh:
+ Dâ vôi làm WXDTT: 1.449,53 ha.
+ Sét Bach ngôi: 493,13 ha.
+ Vât liÇu san lâp:404,75 ha.

v. TRÂCH NHIEM PHÔI HqP nÂo vE KIIoÂNc sÂx CHIIA KHAI
THÂC vOr o1a pnûtlNc LIÊN QÛ.q.N O KHU WC GIÂP RANH.

l. Üy ban nhân dân câp huyÇn, câp xâ t1r câc khu vgc gi6p ranh 1iÛa câc

xà, câc hùyÇn trong và ngoài tïnh phâi c6 trâch nhiêm phôi hçrp cung câp thông

tin cho cfrintr quyèn câp huyÇn , xâ giâp ranh khi phât hiÇn ho4t dQng $*i"g tY
trâi phép; phôi hç'p vôi câc lgc l*qng cüa dla phuong giâp ranh tô chric ngàn

chan dé'xü lÿ theo^thâ- q.ryèn AOi vOi hoat dông khai thâc khoâng sân trâi phép

khiphât hiÇn hoflc khi cô dè nghi cüa dia phucrng giâp ranh.

2.Uy ban nhân dân câc huyÇn, thanh phô trên d[a ban tinh cô ttâch nhiÇm:

- friên khai bâo vÇ khoâng san chua khai thâc theo quy dinh hiên hanh và

quy dinh tpi PhucmgânnàY;
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- Xây dpng ké hoach bâo vÇ khoang sân chua khai thâc theo dia giôi hanh

chinh trên dia ban câc huyÇn, thanh pnô aa dugc phê duyÇt; xây dung ké ho4ch,
chucrng trinh ptrOi hçrp trong công tâc bâo vÇ khoang sân chua khai thâc vôi dia
phucmg liên quan ô khu vgc giâp ranh;

- Quy ctinh rô câch thüc phôi hÇp, co quan thuèrng tr.uc là dàu mOi chiu
trâch nhiÇm liên hÇ, cung câp thông tin trong công tâc phôi hçrp, triên khai cu thê
chuong trinh phôi hç,p tôi Üy ban nhân dân câp xâ;

- Hane nàm kiêm tra, cfp nhât thông tin, bô sung ké ho4ch bâo vê khoang
sân chua khai thâc trên dia ban dia phuong, güi vè sô Tài nguyên và Môi truèrng
iIê tông hçrp, bâo câo UBND tinh dê bô sung, ctièu chinh phuong rân bâo vê
khoang sân chua khai thâc trên dla bàn toan tinh.

3. Sô Tài nguyên và Môi truurg là co quantr.uc tiép nhân câc thông tin phan
anh cüa câc sô, ngà,nh, dia phucmg và nhân dân dê tham mtru cho Uy ban nhân dân
tinh câc vâ" Aè liên quan dén cung câp thông tin và pnôi frç,p trong công tac bâo vÇ

khoang sân chua khai thâc voi câc co quan dông câp cüatinh giâp ranh.

4. Câc co quan, dcm vi liên quan theo chüc nàng nhiÇm 4r thyc hiên công
tâc quân 1ÿ; kip thôi phât hiÇn, cung câp thông tin và phOi hçrp vôi UBND câp
huyÇn, câp xâ và sô Tài nguyên và Môi truông trong công tâc bâo vÇ câc khu
vyc khoâng sân chua khai thâc trên clia ban tinh.

vr. TRÂcH NHIEM nÂo vE KHoÂNc sÂN cHrIA KHAr ruÂc rnÊN
DIA BÀN TiNH.

1. Sô Tài nguyên và Môi truàrng
- Chü ti, phtii hçrp voi câc Sô, ngàurh và Ûy ban nhân dân câc huyÇn, thành

phô xây dUng và trinh Üy ban nhân dân tinh ban hanh vàn ban hu«mg dân ttrgc

iriên .a. van ban quy ph4-m phâp luft, quy dinh cüa Nhà nuôc vè quan lÿ, bâo vÇ

tài nguyên khoang san và quan 1ÿ hoat clqng khoang sâur trên clia ban tinh.
- Tô chirc tuyên truyèn, phô bién, giâo dgc phâp luât vè khoang san.

- Chü tri, phtii hçrp voi câc co quan liên quan lfp, ctièu..hitù. quy.hopch thàm

dô, khai thâc, sü dpng câc lo4i.khoang san thuQc thâm quyên cæ giây phép cüa

Üy ban nhân dân tinh, bâo câo Üy ban nhân dân tinh trinh HQi clông nhân dân tinh
thông qua truôc khi phê duyÇt.

- Cgrrg bô, công khai quy ho4ch thàm dô, khai thâc, sü dqng khoang san

thuQc thâm quyèn cüa tinh sau khi dgOc phê duyÇt. Quan lÿ và chiu trâch nhiÇm

truôc Ûy ban nhân dân tinh vè viÇc câp phép thàm dô, khai thâc phù hçrp vôi Quy
ho4ch dâ du-o. c phê duyÇt.

- Chü ri, ph6i hçp voi câc co quan liên quan khoanh dinh câc khu wc câm,

t?m thoi câm hàat dô"À khoang sân, tham muu Üy ban nhân dân tinh aé mnfr fnri
tuong Chinh phri pnb àuyÇt; f.fro*f, dinh kùu v.uc không dâu giâ quyèn khai thâc

khoang san trinh Uy ban nhân dân tinh phê duyÇt.

- l-âp, trinh Ûy ban nhân dân tinh phê duyÇt, dièu chinh Phucmg ân bâo vÇ

khoang sân chua khai thâc trên dia ban tinh. ,

- 
-Cn 

i F, phOi t çp ug .to :Ô, ngành, U; ban nlT q câc huyÇn, thanh phô

thanh tra, kiêm ffa viÇc châp hành câc qui dinh ghâp ]uâj cÿa c19 tô chüc, câ nhân

ho4t dQng khoang san; giai quyét ffinh châp, khiéu np! tô câo vê hopt ilQng kùoang

sân, xü tÿno6c f.i-é" 
"ghi 

xri iycac vi phpm phâp lupt rè khoang sân theo quy ctinh.
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- Là co quan thuong tr.uc tham muu cho Üy ban nhân dân tinh Hà Nam phôi
hçrp trong công tâcbâo vÇ khoang sân chua khai thâc voi câc tinh giâp ranh.

- Rà soâg chiu tach nhiÇm vè tinh chinh xâc cüa c9c nôi dung hong Phuong ân bao

"ê }.h:âr1g .yn clrua khai tltâc (dqc biêt là nsi ùmg nè si5 hpng, diê. n tich trîi tvrqrrg, công
suât kùai thâc và cdc, tlô_ng tin liên q'uan cùa cdc-kltu ytrc tnn" dô, plni tltoc firàg tà
trên dia bùt tînlt cân àr.oc bao vQ, dâm bao theo dung nQi ûurg dâ dugc fhri tong
chinh phü, B0 Tài nguyên và Môi ruong UBND dnh châp ftuân, prr" a"v.a.

2. Sô Tài chinh

: chü tri, phtii hçrp vôi câc co quan cô liên quan thâm rtinh du toân,kinh
phi chi cho nhiêm vu bâo vÇ khoang san chua khài tnac oo LleI.ID câc huyÇn,
thanh phô; câc sô, ngành qpjbao câo uBND Tinh xem xét, phê duyÇt.

- Chü tri tham muu cho UBND tinh trong viÇc bi5 trf kinh phi qpan lÿ, bâo vÇ
tai nguyên khoang sân trên dia ban tinh; kinh phi hô trq dé rrârrg câp, câi t4o câc
hang mpc công trinh cho dia phuong ncvi cô ttrôring san dugc mrà'i tfrac.

- Tham muu UBND tinh phân bô nguôn kinh phi cho côns téc bâo vê tài
nguyên khoring sân chua khai théc tùr nguàn thu tièn èâp quyèn kf,ai thâc khorâng
sâT r theo quy dinh tai Eièu 13 Ngh! clinh sô 2I3l2113ff.fb-Cp ngày ZBIII/ZOI3
cüa Chinh phü.

3. Công an tinh
- chi d4o câc dgn 

"i ngt 
lÇp 

vr1; công an huyÇn, thành phô thyc hiÇn chrîc
nàng quan lÿ nhà nuÔc vê an ninh trpt tg, thucmg xuyên kiém tra clla ban cô ho4t
dÔng khoang sân, nhât h nlrüng noi thucnr g xâl ra Àiçr, toqrrg rcrai tnac khorâng
sfur trâi phép, xü tÿ ho{c kién nghi xü lÿ dôivôicâc truèrng hçp vi pham theo quÿ
dinh cüa phâp luQt.

- Tham mrru, dè xuât ban hanh câc vàn ban chi dao, dièu hanh liên quan ctén
linh vuc khoâng sân theo nhiêm vp dugc phân công.

- Chü dÔng phOi hç,,p vôi sô Tài nguyên và Môi truèrng và câc sô, ngành liên
quan dinh ky ho{c ctQt xuât kiêm tra càc tô chûc, câ nhân ho4t dQng khiâng san
trên dia ban tinh.

- Tô chûc dièu tra, xâc minh, xü lÿ ho{c kién ngh! xü lÿ câc vi pharn trong
linh v.uc ho4t ilQng khorâng sân theo quy dinh cüa phâp tuft.

4. Sô Công Thucrng
- Quan lÿ chflt chê viÇc sü dpng vât liêu nô công nghiÇp, kip thùi ngàn chàn

và cô biÇn phâp xü lÿ.dôi vôi câc truùng hçp sÿ dung VINÔN khai thâàkhoâng
sân trâi phép (vugt môc giôi mô, vucrt 

"ôrg 
ruât, sai ttriét ké mô...)

- Chï dpo Chi cpc Quân lÿ thi truèrng tàng cuèrng công tâc kiêm tra, xri 1ÿ
viÇc tàng trü, vfn chuyên, mua bân khoang sân không cô nguàr, gôc khai thâé,
chê biên hqp phâp.

5. Sô'Xây dgng

. 
- Chü tri, ph6i vôi câc sô, ngâurh: Xây dpng, dièu chinh, bô sung quy ho4ch

hp tâng khai thâc, chê biên khorâng sân üên dla ban tinh; quan lÿ cost khai thâc

9â9 mô khoâng san; Quy hoach phât triên vât liÇu xây dpg trên dia ban tînh;
thâm dinh Thiêt kê ccv sô cüa câc Dp ân dâu tu xây dpng công trinh mô khorâng
sân làm VLXD và vQt liÇu cho san xuât xi màng tpi dia phuong theo quy dinh.
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- Tham eia ÿ kién vè cao dô tlây mô aê tam càn cü cho sô Tài nguyên và
Môi truong tham muu câp giây phép khai thâc khoang sân.

- Kiém tra chât tuçnrg câc sâ,:r phâm, hung hôa vpt liÇu xây dpng (cât, sôi,
tlâ) duqc luu thông và dua vào sü dung trong câc công trinh xây dpg trên dla
ban tinh theo quy ctinh cüa phâp luQt.

6. Sô Ké ho4ch và Dàu tu
chü tri, ptrôi hçp vôi câc co quan liên.quan và uBND câp huyÇn noi thgc

hiÇn dg ân tô chtic thâm dinh du an dàu tu vè khai thâc khoang .* th"o quy dinh
cüa LuQt Dàu gu, Luft Khorâng sân và phâp lupt liên quan khâc ffinh USND tinh
ban hanh Quyét dlnh chü truong dàu trtheô quy dinh ôüa phâp luat.

7. Sô Nông nghiQp và Phât triên nông thôn
Càn cri vào phpm vi, chûc nàng và nhiêm qr duo. c giao, chiu trâch nhiÇm

trong viÇc chi d4o câc dcm vi, co quan liên quan thgc hiÇn bâo vÇ khoang sân chua
khai thâc üong pham vi, khu v.uc dât rùmg, dât thuQc hanh lang hoflc pham vi bâo
vÇ công trinh thüy lgi, dê dièu.

8. Sô Giao thông vQn tâi
ffrôi hçp vôi dia phuong bâo vÇ khoâng sân chua khai thâc nàm trong dât

thuQc hanh lang hoàc pham vi bâo vê công trinh giao thông.
9. Sô Vàn hôa, Thê thao và Du lich

. Phôi hçp voi dia phuong bâo vê khoang sân chua khai thâc Fong câc khu v.uc
dât cô di tich lich sü, vàn hôa, danh lam thàng câ,nh và câc khu, diêm du lich.

10. B0 chi huy quân sg tinh
P.hôi hqp vôi dia phuong bâo vÇ khoâng sân chua khai thâc trong câc khu

vuc dât quân sU. Kip thùi phât hiÇn và bâo câo co quan chüc nàng kiêm ffa, xü
lÿ câc truôrng hqp khai thâc khoâng sân trâi phép trong khu v.uc dât quân sg.

11. Bâo Hà Nam, Dài phât thanh truyèn hinh Hà Nam
Thông tin, tuyên truyèn câc quy dinh phâp lupt vè khoang san; Phucrng an

bâo vÇ khoâng sân chua khai thâc. Dàng tâi thông tin vè công tâc quâur lÿ nhà
, -,.nuôc ttôi vôi tài nguyên khoâng sân; hopt dông khai thâc khoang sân trâi phép

và chiu trâch nhiêm vê thông tin dàng tâi theo quy ilinh cüa phâp 1u4t.

12. UBND câp huyÇn, UBI\D câp xâ và hinh thtic xfr Iÿ tfp thê, câ nhân tIê
xây ra tinh trçng khai thâc, mua bân, vfln chuyén khoâng sân trâi phép.

12.1. Trdch nhiQm cûa Chït tlch (IBND huyQn, thành phé
- Xây dUng ké hoach, tô chürc thUc hiên phuong ân bâo vÇ khoang san chua

khai thâc trên illa ban.

- Chi ttpo UBND xâ, thi trân thUc hiÇn câc biÇn phâp bâo vÇ khoâng sâ,n

chua khai thâc.
- Tuyên truyèn, phô bién, giâo dsc phâp luât vè khoang sân trên dia ban.

- Thgc hiÇn câc biÇn phâp bâo vÇ môi tnrcmg, tài nguyên thiên nhiên khâc

theo quy clinh cüa phâp luât; bâo dâm trât ty an toàn xâ hÔi tai khu v.uc cô khoang

sân theo thâm quyên.

- Tién hànl- giâi tôa, ngàn chën hopt ilQng khai thâc., mua bân, vfln chuyên

khoâng sân trâi phZp trên dia ban mà không gititôadut diêm, aé tai diên, kéo dài.
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- Kiém tra, xü lÿ vi pham phâp luât vè khoâng sân theo thâffI quyèn. Truong
hçp ..uqt quâ thâm q.ryè, phâi bâo câo kip thcvi và dè xuât vôi UBND tinh biên
phâp xü lÿ theo quy <tinh cüa phâp luft.

- Kiêm diêm làm rô trâch nhiêm và xü lÿ nghiêm Aôi voi tô chirc, câ nhân
thuQc quyèn quan lÿ không hoan thanh nhiÇm vp-dugc giao cIê xëty ra hopt iÏ§ng
khai thâc, mua bân, vfn chuyên khorâng san trrii phép trên cÏla ban.

- Bâo câo tlinh kÿ ho{c ctô.t xr!ât tinh hinh quan lÿ Nhà nuôc vè khoang san trên
dia bàur, gui vè sô Tài nguyên và Môi truong dê tông hçrp bâo câo UBND tinh.

- Chü tich Üy ban nhân dân huyÇn, thành phô chlu trâch nhiÇm truôc UBND
tinh, Chü tich UBND tinh khi dê xây ra tinh trang khai thâc khoang san trrii phép
trên dia bàn mà không cô câc biÇn phâp ngàn chàrl, xü lÿ kip thèi.

12.2. Trdch nhiQm cûa Chû tlch Ûy ban nhûn dân xd, th! tén
- Tuyên truyèn, ptrô Uién phâp lupt vè khoang san dén tùmg nguü dân; v4n

dông nhân dân dia phucmg,khôngkhai thâc, thu mua tiurg t ü, vfn chuyên khoang
san trâi phép, phât hiÇn và tô giâc tô chüc, câ nhân khai thâc khoang san trâi phép;

- Thgc hiÇn câc biÇn phâp bâo vÇ khoang sân chua dugc phép k*rai thâc ho{c
duoc bâo vÇ gin giti tai nguyên thiên nhiên theo quy ctinh cüa phâp tuât; bâo dâm
trft t.u an toàn xâ h§i tpi dia phucrng; phOi nç'p vôi câc xâ giâp ranh vè quan 1ÿ

ho4t ctQng hg*g san; tô chirc luc lugng ngàn chën ho4t <tÇng khoang san trâi
phép khi c6 dê nghi cûa câc dia phuonggiâp rantr.

- Chi dqo câc thôn, xôm kip thài phât hiÇn và thgc friÇn câc giëi phâp ngàn
chan kip thôi hopt tlông khoang sân, mua brln, vfn chuyên khoang san trai phép

trên dfa bàur; thông tin, bâo câo UBND câp xâ Aê Hp thùi chi d4o xü 1ÿ nghiêm
ho4t d§ng khai thâc khoâng sân trâi phép ngay sau khi phât hiÇn;

- Kiém tra, xü lÿ vi.ph4m phâp luAt vè khoang sâ,n.theo.thâm qryèr. Truong
hçrp vugt quâ thâm quyèn phâi bâo câo kip thùi và dè xuât voi IJBND huyÇn,

tfrann pnO Uiçn phâp xü 1ÿ theo quy dinh cüa phâp luAt; phôi hçp vcri câc co quan

cô thâm quyên trong thanh tra, kiêm tra ho4t ctÔng khai thâc khoang sâ,n.

- Bâo câo dinh kÿ 6 thang ho[c clQt xuât tinh hinh quan lÿ, bâo 
"9 

tlto,ioe
sân chua ktrai thâc tai dia phuong cho Üy ban nhân dân huyÇn, thfuih phô dé tông
hçp bâo câo Üy ban nhân dân tinh.

- chü tich UBND xâ, th! trân chlu trâch nhiêm truÔc chü tich UBND huyÇn,

thành phô; Ûy ban nhân dân tinh, Chü tich UBND tinh khi dê xây ra tinh treng

khai thâc khoâng sân trâi phép trên dia ban mà không cô câc biÇn phâp ngàn

ch{n, xü lÿ kip thùi.
13. Trâch nhiÇm cüa câc tô chûc, câ nhân hoçt dqng khoâng sân

- Tô chric, câ nhân dugc phép ho4t ilQng khoang san phai câm miSc tai thUc

dia câc cliém khép gôc khu vuc thàm dô, khai thâc khoang san theo tqa d0 dâ ghi

trt"g giây phép i"iO. khi hoat dQng. Væ liêu và kich ,1"Ô. ry6: cliêm gôc khu

vr,rc khai-thâc,iheo tiêu chuân, guÿ_chuân môc trâc..dia hAng^4-f9i vcvi thàm dÔ

khoang sân rân; tiêu chuân, quy chuân môc trâc dia hAng 3 dôi vÔi khai thâc

khoang sân ràn; dôi rri tru*! hçp khai thâc cât, sôi lông sông, viÇc câm mtic

thUc hiÇn theo tiêu chuân, quy chuân t,4 
".": 

giao thông thüy.

- Sau khi hoàn thanh viÇc câm m6c, tô chric, câ nhân dugc phép lroat dQng

khoang san thông bâo bàng ue.r Ua., dé sô Tài nguyên và Môi truômg phiSi hçi'p vôi
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UBND câp huyÇn , câp xâ noi cô khoang san dugc khai théc ban giao môc t4i thgc
dia. Truong hçrp khorlng san thuog thâm quyèn gâp phép cüa B-ô Tài nguyên và
Môi truong phâi cô dpi diÇn cüa Tông cgc Dia cfrât va Khoring san ViÇr Nu*.

Tô chric, 
9â nhân dugc phép ho4t rI§ng khoang sârn chiu trâch ntiêm truôc

phâp luSt néu ctê xây ra tinh tiarrê khai th-âc-trai phép rrong pham vi duoc phép
ho?t dQng kùoang san. Khi phât hiÇn co hopt dô"e nrài trrac"mro*e san râi i,nei,
Ô, nggài.ranh giÔi khu vuc duoc phép,hopt clông khoang san phâi frorrg bâo ngay
cho Üy Uan nfran dân câp h,ry§n, xâ dê kip thùi xü lÿ.

Tô chric, câc nhân dugc phép khaithâc khoâng sân cô trâch nhiÇm luu giü,
fâo vÇ khoang san dâ khai thâc rh,mg qhua sü dung, khoang san tai bâi thâi toAého^*g.tT.di kèm nhtmg chua tnu frèi ftong quâ trinh khai thâc. Truôrng hçrp
muôn khai thâc thoaqe san di kèm trong qua linn khai thâc mà loai khorinl sân
dô chua ghi t.oT 

^ 

Giây qhép, khai thâc r.r,à,i"g sân thi phpi gü! rà"-;â" dè""ghi
dên co quan cô thâm quyèn câp phép loai khoang stu dô'dê q,ivét airr,

14. Câc crr quan, tlon vi cô liên quan
Theo chric nàng, nhiÇm w và quyèn hpn cüa minh thgc hiÇn công tâc quan lÿ

ho?t dQng kfioring san và công tÉrcbâovÇ tai nguyên khoring sfur chua khai thâc trên
dia ban tinh theo quy iÏlnh.

- -,Iip flcri nrrit hjtl iurg câp thông tin và phôi hçrp vôi uBND câp huyÇn,
UBND câp xâ vi sô Tài nguyên và Moi truo,g trong viÇc bâo vÇ tài ngüyên
khorlng san chua khai thâc.

vrr. TÔ CHrrC THUC HrEN
1. Yêu càu,th11 trucmg^câ: rô,ngành: Tài nguyên và Môi trucmg, công

thucmg, Ké hoach dàu tu, *a, a*g, Giuo thông vfln tâi, vàn hôa Thê thao và
!u l!ch, Thông tin và Truyèn thông, Tài chinh; ôuc'thué iirt , công an tinh, Bô
chi huy ÿyq su tinh; chü tich LIBND câc huyÇn, thà,nh phô; Bâo Èa Nu-, oai
truyên hinh tinh Hà Nam; câc tô chüc duo. c câp Giây phèp tirern dô, Giât brre,khai thâc khoang sâr theo chfrc .tog, nhiÇm w, ca tia"n nhiÇm tnUt'friçr,
nghiêm Phuong an bâo vÇ khoang san chua khai thâc trên dla bàn tinh Hà Nam.

2. Giao Sô Tài nguyên và Môi truong là co qua! dàu mtii: huong dân, theo
dôi, dôn di5c, kiêm try, tô"g hçp rinh hinh câc a«m vi trièn k# rtü. t içn rrruong *
bâo vÇ khoang sân chtra khai thâc trên dia bàn rinh Hà Nam theo düng qy Aî.nfr;
trong quâ,tinh rhu hiên kip thoi phât hiÇn và *y lÿ.nhüng vuông *É. inat,irn
(thuôc thàm quyèd.!9qc,tône trç'p, uao cio uà dè xuât I]eND tirÈ *.* *et *,i ty
fr9!c kiên nghi süa aôi, uô r.rrre 

"â. 
q,ry dinh cüa UBND rr"r, .o iic" q* dên quan

lÿ hoat dqng khoang sân và phuong an bâo vÇ khoâpg sân chua khai thâc tên dia
ban tinh Hà Nam cho phù hcp rinh hinh thsc té.t.1Jr/ -

TM. ÛY BAN NHÂN oÂIv
TICH
TICH

rz
,û

\\

{

nh Hién
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cÂc oÉur mô oÂ Dr.Iqc cÂr crÂv pnÉp rsÀM nô
(Ph1ttçc sd 01)

a Dd vô;i tàm nguyên tiQu sdn xuét rt mdng:

b, Sét lùm nguyên tiQu sûn xuét xi mdng:

c Khodng sôn làm VD{D thông thwùng:

STT Tên doanh nghiÇp Tên khu vçc Vi tri
DiÇn
tich'
(ha)

Ghi chü

I Công ty CPXM
Xuân Thành MÔT35, T36 )GThanhNghi, huyÇn

ThanhLiêm 101,4

2
Công ty CPXM
Thành Thâoe

MôT36
Xâ Thanh Nghi, huyÇn
Thanh Liêm

21,9
MÔ T25, T35, TI2,
T14, T17, Tlg 67,6

Tône cône 190,9

STT Tên doanh nghiÇp
' Tên khu vuc Vi trl

Diên
tfch
(ha)

Ghi chü

I công ty cPxM
Xuân Thành

MÔ T51, T53, T54,
T55, T56, T5g

Xâ Thanh Lmr, Thanh
Huong, Liên Sorn,

Thanh Tâm, huyÇn
Thanh Liêm

87,17

2
Công ty CP)CvI
Thtuh Thàne

MÔ T5I, T53
Xâ Thanh Luu, huyÇn
Thanh Liêm 9,53

3
Công ty CP )AvI
Vicem Büt Son

Mô T2l Dài Th!
Xâ Liên Son, huyÇn
Kim Bàng

11,82

4
Công ty CPXM
Hoàng Long MÔ T58, T59

Xâ Liêm Scrn, huyÇn
Thanh Liêm

10,89

Tône cône
ll9,4l

STT Tên doanh nghiÇp Tên khu vgc Vi tri
DiÇn
tich
(ha)

Ghi chli

I. Dâ vôi làm VL)il) TT 17l,9l

HuyÇn Kim Bâng 58,37

I Công ty TNHH Tiên
Son

Khu v.uc K2 Nüi Thung Gpo,
xâTuqng Lînh

I l,l

) Công ÿ TNHH Drlc
Nam

Khu vyc K4 Nrii Quèn Cây
Chanh, xâ Tân Son

I 2, I

3
Cty CPET BDS Tiên
Lôc

Khu vgc K14 Thung Xüc Xiéc,
xâ Liên Son

12,52

4
Công ty TNHH Son
ThànhNam

Khu vyc K36.1 Thung Canh N§i,
xâ Thanh Son

15,35

5
Công ty CP Vicem
XM Brit Son a

Khu vgc K22.1,
K23

Xâ Thanh Son 7,3

Iluyên Thanh Liêm 113,54

I
Công ÿ T}üIH PT hp
tâne Viêt Hà

Khu vgc T9 Thung Cô Chày,
xâ Thanh Thüy

7r0

2
Công ÿ TNIIH Châu
Giang

Khu vyc T14 Thung H6p,
xâ Thanh Thüy

14,4



3
Công ty CPKS Nam
Dô

Khu vgc Tl4 Thung Lô ci6,
xâThanh Thüy

1 '7,0

4
Công ty CP VL)(D
Sông Dà

Khu v.uc T14,
T20.1

Thung Lô Sâu,

xâ Thanh Thüy
5,5

5 Công ÿ CP DT CEO Khu vgc T14, T18
Thung Dugc,

xâ Thanh Thüy 12,3

6
Công ÿ CP Ha tàng kÿ
thuâtHàNam Khu vgc T23

Thung Lô Sâu,
xâThanh Thüy

10,5

7
Cty CPTMDV KTD
Htmg Lôc

Khu vlrc T21,
T22.1

Thung Lô Sâu,
xâ Thanh Thriy

10,3

8
Cty CP Tân Thanh Khu vgc T22.1,

T23
Thung Lô Sâu,
xâThanh Thüy

10,8

9
Công ÿ CP dâ Vôi Hà
Nam

Khu qrc T19,
120.1,T21

Thung Dugc,
xâ Thanh Tân,
xâ Thanh Nghi

12,14

10 Cty CP Sông Eà 10
Khu vgc T44,
T45,T46

Nûi Hâi Phû,
xâ Thanh Nghi,
xâThanh Hâi

13,6

U. Sét gach ng6i 34,32

Cty CPETPT tQp ttoan
Nam Thàng Long Hà

N0i

Khu vgc mô B.l Xâ MQc Bâc, huyÇn
Duyên Tiên

2,56

Khu vgc mô B.2.1,
8.2.3,8.2.4

Xâ M§c Bàc, huyÇn
Duyên Tiên

31,76

m. Cât san lâp 5r8

I Công ty CP Minh
NehÏa

Khu v.uc CL8 Xâ Chân Lÿ, huyÇn
Lÿ Nhân

5,8

2
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(Ph1t lltc sd OZ1 '

TT Tên doanh nghiÇp Vi tri mô

Thông tin vè Giây phép khai thâc

Ghi chüDiÇn

tich (ha)

sô
.Agry

phép

Ngàv
câp phép

Thùi hçn
giây phép

TrÉlugmg
khai théc(m3)

Công suât
khai thâc
(m3/nàm)

A. DÂ vÔr vr,:o
I Cty CP Vinh Son Nüi Dèng Quàng Tuqng Linh 8,60 168 29/10/2010 301rcDa40 4.314.482 r32.000

2 CryTNHHHungPhü Nüi Dèng Quàng, Tugng Linh 10,00 169 29/rcn0rc 301t012040 6.224.477 240.000

3 Cty TNIIH Th6ngNhât Nüi Hoa dô, Dông Tràm, Tugng Linh 4,00 1208 19/t0D0ts 30/10D040 1.524.350 80.000

4 Cry CP Nhà HàNOi s6 28 NÉi thung Gço, Tân Son 8,60 70 24/08120t2 24/08D038 4.423.122 180.000

5 DN )(D XuânTruùng Nüi Than, Ttur Scm 8,40 38 916/20ts 9/612043 4.463.015 160.000

6 Cty CPSX )OIK KS Viet San Nüi Con TrÉm, Tlln Son 27,58 60 0t/0812012 0t/08D040 I1.870.875 462.000

7 CtyTNI{H Dông Sor Nüi thung Gpo, Tân Sor 9,40 ll 30l0v20tt 30101D032 5.013.094 250.000

8 Cty CPCB tlâHttuPhuôc Nrii Dông Tçi, Tân Scm 5,60 124 6/8norc 3010712040 2.850.181 100.000

9 Cty cô phàn Lirih Son NÉi thung G?o, Tân Scm 5,00 1207 19/10/2015 3010s12040 r.935.784 80.000

r0 Cty CP TVDT XD Hoàng Hà Nrii Quèn Cây Chanh, Tân Scm 9,50 53 29/08D013 30/0812042 3.790.048 130.000

il Cty CP Chucmg Duong Nûi l(h6m Lgrg Iftà Phong 8,60 134 27/08D010 3018n040 3.902.46t 140.000

l2 Cty TNIIH v{n tâi Châu Giang NÉi HangDiêm, Liên Son 8,40 l6 Ât0a20lt 28/02/2041 4.695.236 170.000

13 Cty CP KKMinh Dûc 6 Nüi Hang Diêm, Liên Scrn 18,00 167 29n0D010 29/t0D040 1s.504.907 400.000

t4 Cty CP XMNQiThuong Thung D6t, Liên Sor 10,30 33 6lta20t2 30/04t2041 8.718.681 310.000

l5 Cty TNH}I lhâi Son Nüi Hang Diêm, Li&r Son 7,00 485 t3/05n015 t9/812040 5.01t.t47 200.000

t6 CIyTNIIH MTV SX&KD VD(D HàNam MliNhàDe, Liên Son 12,90 75 tat0DÙt6 3U0712027 4.163.820 231.000

t7 Cty CP DT )(D giao thông 577 Nûi Hô Trfmg, Thanh Son 9,60 50 t2/07t2012 12/07D042 4.902.860 175.000

l8 Công ty TNHH Huy Hoàng Thung Lgi, Thanh Scm 8,60 59 0U08120t2 0u08n042 5.380.000 190.000

l9 Công ty TNIIH Phong Dàn T?rung Hâm, Thanh Son 10,00 29 30/0snü2 30/0512042 10.518.1l5 300.000

20 Cty CP KTCB Dâ Minh Son D6c Công Trùi, Thanh Son 3,30 l3 l8/02n0tt t8/02D028 966.468 60.000

2t Cty cô phàn Hùng Sor Thung Trimg, Thanh Son 10,00 57 19t0820tt 19/o8l2o4r 12.858.100 350.000



22 TNHHNam Ssn Mâm Xôi, Thanh Ssn 5,50 24 0410512011 04l0snæ8 2.652.159 100.000

23 CPKS Thanh Sctn 14,50 I 54 Ut0D0t0 301rcn040 r1.s27.462 350.000

Thung Canh NQi, Thanh Son 10,00 24 2310512012 2310512041 4.993.742 180.000
24 Cty CP TM&DTThanh Son

25 TN}IHTnrngKiên Trung, Thanh Son 6,70 47 1210812013 1210812043 5.019.176 170.000

26 CôngÿTN}IHThi Son Voi, Ba Châo, Thanh Scm 4,42 56 08108n016 08/08/2036 1.694.943 80.000

27 TNHHHoàngNguyên TÏrung Hâm, Thanh Son 9,94 62 0ÿ0En02 0r/0812015 tL.389.273 350.000

28 ty CP kho6ng sân Ttu Thüy K.36.1 Thanh Son,KB-KiÇn Khe, TL 18,52 t2 5nnÙt6 5Dn046 13.140.M6 490.000

29 CôngÿCP BinhMinh K36.1, thung Canh NQi, Thanh Son 11,30 70 06lt0D0t7 06110f2047 8.4092s1 300.000

30 Công ÿTNIIH Xuân TuÙng Nrii Bàu Quanh, Kiê.n Khê 10,30 48 ta07/2012 12107D042 6.404.545 200.000

3l CPKTCB dâ Det ThungBàu, Ki§n I(hê 12,50 136 2a0n@9 3Uta2$9 7.329.179 250.000

32 CP Vinh Thung Cô Chày, KiÇn Khê 8,20 20t 28l02n0ll 28102/2041 6.729.038 2s0.000

33 Cty CP Scm Hài Bà!, Kien Khe 5,91 52 29rcgn0,3 2910812043 3.746.215 122.400

34 CN CTY CPXD s6 12 HàNam 3,74 35 27lsD0l6 2715D032 1.s63.422 r00.000

35 CPWXD Thanh Liêm ThungMq ThanhThüY 5,45 4 §lv20t6 t9ltD037 2.041.943 100.000

36 Cty TNIIH Scm Httu 10,00 49 Dl07nÙD 1a07D042 3.940.304 130.000

37 ryTNHH Scm Bà Oanh, Thanh 7,10 58 01108D012 0U081204r 4.673.323 168.300

38 Cty CP Châu Giang BàDàn, Thanh Thùy 6,10 189 rarcn0rc 3Ut212038 4.923.405 180.000

39 TNHH SonThuÿ Nüi Bà Dàm, Thanh ThùY 3,94 194 2ÿ1a20rc 3U1212036 2.671.046 I12.000

40 MTVD)O Transmeco ÔngVoi,Thanh 14,0 58 DnSn0lt 1-9.l08n04l 11.423.676 350.000

4t TNIIH Hông Hà Bà Oanh, Thanh Thüy 8,00 137 3ÿ08D010 3r/08D040 8.933.080 250.000

42 CtyTNIIH Xuân Tùng Thung Lô Sâu, Thanh Thùy 13,40 75 3v08n009 3UtA2$9 13.166.550 360.000

43 CP )Or\iK Havico Nüi Bày nggn, Thanh thùY I1,40 141 2811a2009 3Unr2029 8.829.090 400.000

44 TNTIH TÊn Thung D[ng Thanh ThüY 14,00 63 08n3n009 28H2027 9.5s8.232 450.000

45 CP)SIKHàNam Thung L6 sâu, Thanh thüY I1,60 193 2ynnÿrc xlDn040 6.704.434 120.000

46 CP KS Nam Hà Thung C6i, Thanh Thüy 15,00 35 29t05n009 30106D039 r5.s09.000 440.000

47 CPDT DàViÇtDûc Nüi Bà Dàm, Thanh Thùy 7,70 28 30l0sn0l2 30t0sn$7 4.s85.698 204.000

48 Côngÿ CP Têp tloàn TV DTXD Hài Lÿ BÉc Ông Voi, Thanh thüy 7,00 66 09lnn0t3 09112D042 135.000

Nûi Ông CU, Kien Khe

Nrli Ông Voi, Thanh ThüY

3.878.691



49 Cty CP Hoa Drlc Thung R6i, ThanhTtur 10,50 5l ra072ot2 1210712042 10.753.650 306.000

50 Cty CP KS Lôc Hà Thung Dàu, Thanh Tân 9,03 62 08t03/2009 30108D039 7.t2s.837 200.000

5l C.ty CP DT VLXD Hèng Hà Thung Dàu, Thanh Tân 9,40 25 04l0snüt 04t05t2039 7.t52.893 255.000

52 Cÿ CP Nam Kinh NüiNam Công, Thdnh Tân u,70. 36 2910s/2009 30106næ9 29;546.487 4s0.000

53 CfyTNHH ViÇtNgqc Thung Rdi, Thanh T&r 3,50 r95 2Ut2t2oto 3Utznæ4 2.4s6.710 I12.000

54 CIyTNHH Tân PhÉ Dông Thung Rdi, ThanhTân 8,16 t78 rclttnfi0 31n?/2040 4.168.196 14s.000

55 CtyTNI{H Cành Cuùng Thinh Thung Rôi, Thanh T&r 8rl0 3t 24t$nÙn 301ænæ2 5.531.51I 250.000

56 C6ng ÿ TNHH Thanh Tâm Nüi Ciin, Thanh Hâi I l,l0 363 7l4nü5 3U8nü8 4.648.794 132.000

57 Cty CPDT&PTBâc Hà Ntii Hâi Phü, Thanh Hài 12,50 56 t9/0ED0tt t9/0812041 5.781.t49 200.000

58 Cty CPSXVLXD KhâPhong Nüi Hâi Phü, Thanh IIâi 7,85 4t 04t05norc 30/0412040 5.226.96s 180.000

s9 CtyTNI{H in &bao bi Bâo Tién Nüi Hài Phü, Thanh Hâi 5,90 40 04t05D010 30104D040 3.519.815 125.000

60 CtyTNttrITuén Muùi Nrii Hâi PhÉ, Thanh Hài 5,90 54 2v07f2009 30107D028 2.362.940 150.000

6t CtyTNHHftành Thâng Nûi Hài Phü, Thanh Hâi 15,60 53 Tt07n009 30107D039 5.416.762 230.000

62 Công ÿ TNHH Dai Phü Thinh Nûi Ciin, Thanh Hâi 13,00 25 23t05t20t2 23/05t2042 4.848.94t 170.000

63 Cty CP dia 6c Sunrise Nûi Mô Bo, Thanh Nghi 11,30 22 2y05n0r2 2310512042 r0.069.684 306.000

64 Cty TNIIH Thành Công Nrii M6 Bo, ThanhNgh! 8,00 26 23/0s/2012 23/0sD042 3.9s0.626 140.000

65 Công ÿ TNIIH KS Trang Huy T46, Nüi Hài Phü, Thanh Hài, T. Nghi 18,80 48 lEnD0t6 Bnn046 13,000.000 450.000

66 DN )(D Xuân Truùng Nrii Khoàn, Thanh Scm 0,95 45 BNDü6 t3/7n02t 225.000 45.000

67 Cty TNIIH KT tlâ Hông Son Nüi Khoàm, Thanh Son 1,20 50 19lSnut 3t/8D020 u9.251 49.000

68 Công ty TNHH Hùng Cuèmg Thung Hâm, Thanh Son 0,50 55 29nDÙrc 29fin019 105.000 30.000

69 công ty cP Tâp rloàn TV DTXD Hài Lÿ Nüi BfuNshi, KiênKhê 0,48 29 915r20rc 30t4n019 r20.000 40.000

70 Côngty TNIIH Thugng Hâi Nrii Chôp Chài, KiÇn Khê 0,78 78 30lt0a0t5 30/t0n0tE 107.360 40.000

7t Công ty TNTIH Xutui Tuùng Nrii Dèng Cân, KiÇn Khê 0,87 52 t9l$n0fi 3U8120t8 354.366 45.000

72 CN C.ty CP Licogi 12- )o{SXVL)O Hà Nam Nüi BâtNghi, Thanh Thüy 2,20 4 rcnn0ts rcnnorc 668.626 r00.000

73 Công ÿ TNHH Scm Hâi NÉi Quèn Luùng, Thanh Thüy 0,50 57 171812016 t7Dn0t9 85.441 35.000

74 Công ty CP dâvôi HàNam Nrii Dàu Bô, Thanh Thùy 3,03 99 30/12D015 30/nnot8 t35.000 45.000

75 Công ty TNIIH KTKS Nam Son Thung Rdi ,Thanh Tân 1,05 63 6DnÙrc 6/9t2021 292.U2 48.000

t\



76 Công ty CP Thung Rôi, Thanh Nghi 0,87 l0l 3UtU20l5 3V,2n0t8 237.577 60.000

6s69s 436.809.169 rs.org.zoo

B. SÉT )il MÀNG

77 TN}IHThiSon Liên Scn 8,10 2t t4103/20r1 14rc3n04a 1.489.268 52.200

8,10 1.4E9268 52;200

c. sÉr NGÔI

78 Thanh Hôa ECi Duong Dàu Voi Pàm Pau, t.Hai 16,20 49 t5/04D010 15104/2027 485.700 30.000

79 TNHH DqiHoàng ChânDüc 13,94 37 20/06D013 2010612033 684.138 28.000

80 CPNhân Hôa BB sông Hèng, Phü Phüc 16,00 36 2016D0r3 20t6D028 627.1s0 41.810

81 Công ty xây lâp Hà Nam BB Sông Hèng, M§c Bâc 8,40 74 t4lt0l20ts 3Uta202l 217.775 30.000

82 Công ty NhânHôa Sông Hèng, Hôa H$u 13,59 26 26104/2013 30106120t8 285.272 12.000

83 CP SXVLXD Nh&r Aâtmau,xnanUY 7,E0 40 25/06/2012 3011012018 141.845 20.000

84 Côngry cô Nam Son sông Hèng xâ Nhân Thinh 10,00 39 t6l6D0t6 2813D021 145.982 32.000

85 DT&PTBâCHàco ThanhNghi, ThanhLiêm 12,80 5l ta7D0l7 taTD042 1.187.199 55.000

98;73 3.775.061 248.810

D. CÂT DITTYG

86 CP KS VLM mdi Tién LEcCôngÿ BB Chârt 15,50 67 tTltl/2014 tTltt/2030 727.831 49.852

15,50 727.831 49.E52

E. vL SAIY tÂP
87 XD Xuân Nüi c{tvuqng 4,24 47 2U712015 ztnD020 1.492.914 49.000

88 ty CPKTCB tl6Minh Scm Go.ng Vôi, Thanh Scm 1,30 46 Bnr20rc t3l7l202t 150.000 30.000

89 CPDT Phât trièn Thturh Datty BB sông Hông M§c BÉc 18,50 22 t8t3l20l6 2013D028 1.196.482 98.000

90 CPDT Phâttriên Thành Dat I,BB M§c Bâc 34,77 54 29t712016 29n12020 1.952.808 1E0.000

9l ty cô phan Bào Chung B.4.3, BB s6ng Hông, MÇc Bâc I l,l0 37 3ÿsDÙt6 3V5n028 563.515 48.000

92 TNHI{ DTXD và PT Xuân Thành Cùarùmg, ThanhNghi 22,85 62a 8ltD0r2 8lrD020 9.r88.193 4s0.000

93 MTV Phü GiaHàNam 8,00 s8 30109/2013 t3lr0D020 297303 25.620

94 Côngty TNFIH Dông Phât BB sông Hông, Chân 4,16 50 rU8D0l4 t1/812018 83.277 24.000

BB sông Hông Chân Lÿ
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cÂc KHU vû. c KHoÂNG sÂNoÂ DrIqc orÈu rRA, oÂxn cÉ
(Phytyc sô OS)

i: 1

TT Tên mô và s6 hiÇu mô Dia chl DiÇn tfch
(ha) ' Ghi chü

I Dâ vôi xi màng 950,77

I Khu qrc T12
Xâ Thanh Thüy, huyÇn Thanh

Liêm 71,19

2 Khu vgc Tl8 Xâ Thanh Thüy, huyÇn Thanh
Liêm 20

3 Khu vgc T22
Xâ Thanh Tân, huyên Thanh

Liêm 41,23

4 Khu vgc T24
XâThanh Tân, huyÇn Thanh

Liêm
48,1I

5 Khl v.uc T28
Xâ Thanh Tân, huyÇn Thanh

Liêm I 16,19

6 Khu qrc T35
Xâ Thanh Nghi, huyÇn Thanh

Liêm
140,96

7 Khu vgc T36
XâThanh Ngh[, huyÇn Thanh

Liêm
116,54

8 Khu vgc K6
Xâ Tân Son, xâ Khà Phong,

huyên Kim Bang
49,55

9 KhuwcKl5 Xâ Liên Son, huyÇn Kim Bàng 36,36

10 KhuwcKl9 Xâ Liên Son, huyÇn Kim Bàng 147,24

t1 Khu vgc K21 XâLien Sor, huyên Kim Bâng 58,07

t2 Khu vgc K36
Xâ Liên Son, xâ Thanh Son

huyênKimBâng
105,33

II Sét xi màng 301

1
Khu vgc K12 TT Ba Sao, Liên Son, huyÇn

Kim Bàng
97,29

2 Khuwc K29 TT Ba Sao, huyÇn Kim Bqqg 30,2

3 Khu vUc K54 TT Ba Sao, huyên Kim Bâng 46,49

4 Khu vgc T32
Xâ Thanh Tân, Thanh Nghi,

huyên Thanh Liêm
79,42

5 Khu v.uc T30
Xâ Thanh Tân, Thanh Nghi,

huyên Thanh Liêm
47,6

Itr Dâ vôi làm VLXDTT 2.249,41

I Mô dâ vôi xây dyng Bâc Tân
Lang K.2

Tugng LTnh, Tân Son 111.1

2 Mô dolomit Tân Lang K.3 Tân Son 150.6

3
Mô dâ xây dpg BÉc tan
Lang K.4

Tugng Lïnh, Tân Scrn 36.09

4
Mô dâ xây dr;rrg thôn Vèng
K.7

Tân Son, Khâ Phong 12.21

5
Mô dâ vôi xi màng Dông x6m
Suôi Ngang (K.14) Liên Scrn, Ba Sao 81.69

6
Mô dé xây dUng Hang Diêm
K.15.1

Liên Scvn 149.3

7 Mô dâ xây dgng Dông Nam Liên Son 8.5



,I .tr

, ir::,1
;i;ii',.'i

;L,,ï 1'
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xôm Suôi Ngang (K.16)

I Mô dé xây d1mg Liên Son
K.21.1

Liên Son 12.9

9
Mô dâxây dpg Tây Hè
Trfmg K.22 Liên Son 89.8

l0 Mô d6 xây dpg Nam Hè
Tnlng K.36.1 Liên Son 179

1l I\4ô dâ xây dpg Tây Nam
Hông Son K.37 Thanh Son 37.66

t2 Mô dâxây dpg Bût Son -
Lçt Scm K.25 Thanh Son 89.12

l3 Mô dâ xây dpg Thung Bù
Do K.42 Thanh Son

9.9

Mô Dông Thung Dôn (t.3) KiÇn Khê, Thanh Thuÿ 55.29

15
Mô d6 xây dUng Dông BÉc
Thung Dôn (r.a) KiÇn Iftê 16.66

16
Mô Nüi Hâm - Nrii Tây Hà
(r.5) KiÇn Khê 33.24

t7 Mô dâ xây dyng Eông Nam
Thung Dôn (T.6) Kiên Khê, Thanh Thuÿ 17.34

18
Mô itâ xây dpg Nüi Tây Hà
cr,7)

KiÇn Khê, Thanh Thuÿ 21.69

19 Mô Thung Cô CUay 1r.e1 KiÇn Khê, Thanh Thuÿ 1,5.2

Mô dâ xây.dpg nüi Hang
Bs! nüi Eâu Bô (T.10) Thanh Thuÿ 12

2t Mô dâ vôi xây dpg Eông Ao
(r.l t) Thanh frrÿ, Thanh Tân 29

22
Mô dâ xây dpg Nrii Ông Voi
(r.14) Thanh Thuÿ t92.44

23 Mô Nüi bây Ngo.n (T.15) Thanh Thuÿ 5.0

24 Mô dâ xây dprg Nûi Bà Dàm
G.16)

Thanh Thuÿ 14.8

24
Mô dâ xây dUng Nüi Nhq Nôi
cr.17)

Thanh Thuÿ 152.2

25
Mô Tây nâc thung Duçrc

G.18)
Thanh Thuÿ 20.8

26
Mô dâ XD Dông Thung Dugc
(r.1e) Thanh Thuÿ 41.48

27 Mô Công Trùi (t.20) Thanh Thuÿ 71.98

28
Mô déXD Thung Chu Vân
Lufu $.21)

Thanh Thuÿ, Thanh Tân 40.06

29
MÔ dé )(D Nüi Bày Nggn -
Dông Nüi Voi D6 ( T.23)

Thanh Thuÿ, Thanh Tân 190.3

Mô dâ)OthônNam Công

cr.25)
Thanh Tân, Thanh Nghi t71.6

3l MO rn*n Bông $.a2) ThanhNghi 21.04

32
Mô d6xây dlmgTâYHàiPhü

.44)
Thanh Nghi, Thanh Hâi 16.12

33 MÔ dâ Thanh ThanhNghi, Thanh Hâi 90.35

2

20
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- Hâi Phü (T.46)

34
Mô dé xây dgng Nüi Chùa
(t.47) Thanh Nghi, Thanh Hài 22.4

35
Mô dâ xây dpg Tây Hiéu Ha
cr.48)

Thanh Hài 30.55

IV Sét gach ng6i 379116
I Mô sét bâi bôi sône D6y Xâ Khà Phons, Kim Btue 3.6
2 Mô sét Môc Bâc (B.l) XâMôc Bâc, DuyTiên 15.6
3 Mô sét Môc Bâc (8.2) Xâ Môc Bâc. Duy Tiên 87.3

4
Mô sét xâNguyên Lÿ (NL2,
NL3) Xâ Nguyên Lÿ, Lÿ Nhân 42.1

5
Mô sét xâ Chân Lÿ (CLz,
cL3, CL6)

Xâ Chân Lÿ, Lÿ Nhân 41.36

6
Mô sét xâ Nhân D4o §D3,
ND4, NE5)

XâNhân Dpo, Lÿ Nhtui 8l

7 Mô sét xâNhân Thinh G\ff2) xâ Nhtu Thinb Lÿ Nhân 24.2

I Mô sét xâ Phti Phüc (PP9,
PPl1) Xâ Phri Phüc, Lÿ Nhân 84

v Cât
I Mô crât xâ Chân Lÿ (CL.9) Xâ Chân Lÿ, Lÿ Nhân 4.5

VI san

1
Mô dât tTâ thung Eông Go
(K.43) Thanh Son, Kim Bàng 49.95

2 vto oâioa mung Bê 6.44) Thanh Son, Kim Bàng 24.40

3
Mô dât dâ san Ép Nam Nüi
Cùa tlang (T.26)

Thanh Tân 91.93

4
frlO Aât dâ san tâp Nrii tvtU -
Thung Sim (T.29)

Thanh Tân, Thanh Nghi 173.2

5
Mô dât dâ san Ép Nüi Lui -
oèi sa Gac (T.33)

Thanh Tân, Thanh Nghi t74.3

6
dâ san Ép Thôn Thanh

Bône (T.39)
ThanhNghi 41.77

7
Mô dât dâ san Ép thôn Bèng
tane Ha (T.43)

Thanh Nghi 121.4

8
Mô
Phü

tl4 san
4s)

Thôn Hài Thanh Nghi, Thanh Hài 29.38

9
MÔ Thung Gien

XA Thanh Scrn, Kim Bàng 13.1 5

l0 Mô cât xâ Nhârt Xâ Nhtut Nhân 67,15

I

3



cÂc KIru v.tIc cÂM, TAM cÂunoAT DQNc noÂxc sÀx
rnÊx o6 nÀN rixn nÀ N.tttt

SO

oôi tuqmg câm hoçt
tlQng khoâng sânTên khu vrlc Vi trf

sô aiêm
^cam,

tçm câm

DiÇn
tich

KVCTT

I IluyÇn Thanh Liêm

Canh quan môi û:uÙng6,48TT Kiên I(hê 1I KVC-TL-01

TT Ki-ên Khê và
38,12 Cânh quan môi truÙng2

Xâ Thanh Thüy
2 KVC-TL-02

Dèn thuqng, cânh
quan môi truùng62,141Xâ Thanh Thùy

Cânh quan môi truÙng22,382Xâ Thanh Thüy4 KVC,TL-04

Rirng phông h0, dinh,
chùa68,572

Xâ Thanh ThùY
và xâ Thanh

Tân
KVC-TL.O55

Rtrng phông h§57,71Xâ Thanh TânKVC.TL-066

Cânh quan môi truÙng21,771

N

Xâ Thanh Tân
và xâ ThanhKVC-TL-077

Eât quôc phông, Cânh

quan môi truÔnrg.2,021Xâ Thanh Tân8 KVC-TL-08

lich
tichdihôphôngRtrng
môicânh quansü,50,641Xâ Thanh NghiKVC-TL.O99

phông, rimg
hQ, cành quan

môi
phông241,751Xâ Thanh NehiKVC-TL-1010

Cânh quan môi truÔmg20,452Xâ Thanh NghiKVC.TL.I111

Carnr* quan môi truÙng6,36Xâ Thanh NghiKVC-TL-12t2

Cânh quan môi truÙng16,651
Xa fmnfr Nshi

và xâ Thanh
Hâi

KVC-TL.1313

thü cüa tlnh,
trikhu v.uc

phông55,313Xâ Thanh Hâil4

I

I,



t5 KVC-TL-I5 Xâ Thanh Hài 2 52,9 Cânh quan môi tuong

16 KVC-TL-16 Xâ Thanh Hâi 7 34,95
Di tich Këm Trông,

nmg phông h§

t7 KVC-TL.17 Xâ Thanh Luu,
xâ Liêm Scyn

I 72,77
Diêm kùu vuc UO tri
phông thü cùa tinh

l8 KVC-TL.18

Xâ Thanh
Huong, xâ

Liêm Son và xâ
Thanh Tâm

I 60,31 Diêm khu vuc Uô tri
phông thü cüa tinh

KVC-TL.I9 Xâ Thanh Tâm
và xâ Liêm Son 1 55,79

Eiêm khu vuc Ua tri
phông thü cüa tinh

20 KVC-TL-20 Xâ Thanh Tâm
và xâ Liêm Son I ll,96 Di tich lich sü, tâm

linh

21 KVC-TL.21
Xâ Liêm Càn, xa
Thanh Binh và
xâ Thanh Luu.

10 41,52
Khu v.uc bô tri phông

thü cua tinh, nmg
phông hô, dinh Làng.

rong c0ng 48 998,87

HuyÇn Kim Bâng

KVC-KB.O1 Xâ Tuqng Lînh
Rtrng phông h0, dinh,

6 29,gr chùa, cânh quan môi

II

I

2 KVC-KB.02 Xâ Tân Son 2 35,55
Rrlng phông hô, dinh,
chùa, cânh quan môi

3 KVC.KB.O3 Xâ Tân Son 1 18,67
Dât quôc phông, canh
quan môi truùng.

4 KVC.KB-04
Xâ Tân Sorn, xâ
Khâ Phong, TT
Ba Sao

I 337,5

khu v.uc trf
phông thü cüa tlnh,
nlng phông hQ, cânh

uan môi

5 KVC.KB.O5
Xâ Khâ Phong,
TT Ba Sao, xâ
Liên Son

I 229,96

khu v.uc trf
phông thü cria tinh,
rùmg phông h§, cânh

uan môi

6 KVC.KB-06 Xil Thi Son, xâ
Liên Son 3 206,65

Diêm ttru v.uc Uô tri
phông thü cüatlnh,
nlng phông h§, di tich.

7 KVC-KB.O7 TT Ba Sao l1 833,4

Dât qu6c phong, Diëm
khu vuc UO tri phông
thü cüa tinh, Du lich,
rùmg phông hQ. 

I
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8 KVC.KB.O8 TT Ba Sao 2 2\7,9

Dât quôc phông, Eièm
khu v.uc UO ti phông
thü cua tinh, Du lictU
rùmg phông h§.

9 KVC.KB.O9 Xâ Liên Son 1 175,57
Rùng phông hQ, cântr
quan môi truùne.

10 KVC-KB-10 Xâ L,iên Son, xâ
Thanh Son

3 73,09
Dièm kùu qrc bô tri
phông thü cüa ttnh, du
lich, rùng phông hô.

l1 KVC.KB-II Xâ Thanh Son 4 36,37 Cânh quan môi truùng

t2 KVC-KB-12
TT Ba Sao, xâ
Liên Son và xâ
Thanh Son

1 1.264,87 Rirng phông hQ

13 KVC,KB.13 Xâ Thanh Son 1 282,38 Dât qutic phông

t4 KVC-KB-14 Xâ Tân S<yn I 5,55
Dât quôc phông, canh
quan môi truùng.

Tông cQng 38 3.746127

III IluyÇn Lÿ Nhân

1 KVC.LN-01
Xâ Chinh Lÿ xd

Nguyên Lÿ 2 9,81 Hành lang bào vÇ dê

2 KVC.LN.O2
Xâ Nguyên Lÿ
vàxâ Eao Lÿ I 7,03 Hành lang bâo vÇ ttê.

3 KVC.LN.O3
Xâ Eao Lÿ và
xâ ChânLÿ

4 12,04 Hành lang bào vê dê.

4 KVC-LN.O4 Xâ Chân Lÿ 2 9,68 Hành lang bâo vÇ ttê.

5 KVC.LN-05 xâ chtu Lÿ 2 7,19 I{ành lang bâo vÇ tlê

6 KVC.LN-6 Xâ Nhân Dao 2 8,88 IIành lang bâo vÇ ttê.

7 KVC-LN.7 Xâ Nhân Thinh 1 4,88 Hành lang bào vê i1à

B KVC-LN.8
Xâ Nhân Thinh
và xâ Phü Phtic

2 34,76 Hành lang bào vê dê.

9 KVC-LN.9
Xâ Phü Phüc và

xâ HôaHflu
1 8,61 Hành lang bào vê dê.

Tône cône
17 102,88

IV HuyÇn Duy Tiên

1 KVC-DT.O1 Xâ Dqi Son 1 28,35 oât quôc phông; Chùa
Scrn

I



2 KVC-DT.O2 Xâ MÇc Bâc 3 6,35 Hành lang bâo vÇ dê

3 KVC.DT-03 Xâ M§c BÉc và
xâ M§c Nam

7 4,6 Hanh lang bào vÇ dê

4 KVC.DT-04 Xâ MQc Nam
và xâ Chuyên
Neoê1

6 5,86 Hành lang bâo vÇ dê.

5 KVC.DT.O5 Xâ Chuyên
ngo4i

4 10,97 Hành lang bâo vê dê.

Tông cQng 21 56,13
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Dtich
(ha)

Ghi chüNgày c6p
phép

Thôï hgn
khai thâc56 GPVitri môTên don v!TT

20,675
HUYDN KIM BÂNGI

30Bn0t3 I32 24/312010Nüi Gqng v6i, Thanh Son,I(P-
1

l1241412012 28U201315v6i, Thanh KBCP )(D và KS Thiên ScmCông

TNHH Son

2

0,488 0ua912007 301U2010Tân Son, KBCPKTCB dâHiiuPhu6c3

3u12t2009 lrM208 29117/2006ÿàng, Ba Sao, KBty TNIIHHàThành4

0,3750910212007 2810u201028Làn Truc, Liên Son" KBACP5

3Lnnoll 477 41712008Con Trâm, Liên Son, KB
6

1,37271712009 3013l20tt60D6t, Liên KB

ry æ 7'7

ry TNIIH

æ777
0,5311u2008 28r2J20lt10Làn Chüc, Liên Son, KB

8

30/612008 0,473 26t5n006Ghành Khsi, Thanh Son, KB
9 TNIIH Giang

0,656ltta0t0 28nnÙD83Nüi Ggng V6i, Th€nh Son, KBTNHHThiên Ssnl0
3Unn007 0,6859 2614n006Nrii Phü Huê, Thanh Son, KBXDXuâtt11

0,6100 2u6t2006 301612009Thanh Son, KBThungtrûngt2
08101D009 0,28169 0811U2006Ba 8fu, Thanh Son, KBto KT, CB dâ Son

TNIIH Trinh Xuân

13

0,731rv2009 30lLÿ2012108Nrii Than,,Tân Scm, KBCPKTCB tlâHtiuPhu6c14

3ÿDnÿn 0,4I 6nt20t6Nfii Cflt Vuqng, Tân Son, KB
l5 ty TI.{IIHDuyNhât

2,461812008 30lrcn0ll100Dèi Thi, Liên Son, I(BXM Thucmg16

30t3Dott 0,4959 2717/2009Lô Vôi, Liên Son, KBry CP 7717

1,03su20t0 3UL?zottt6Nûi Mâm Xôi, Thanh Son, KB
XD Xuân Trucmgt8

t9l$DDtt 28l2D0rs 0,6854Thung Lgi, Thanh Son, KBCôngÿ TNIIH Cao19

3016n0fi I43 4l7D0t2v6i, Thanh Scm, KB
20

I129 $tDn009 3ÿtu20tt
ty TNIIH Thâi Son

TNHH Thâi Son21

cÂc uÊpr uô oÂ cHÂM DI1T HIEU L(Ic GIÂY PHÉP cÀN DIIÇ6 BÀo vt
luc 05

\.-.,,,

Ntli Thung

Nüi Geng vôi, Thanh SgéE-



TT Tên ilon vi Vitri mô S6 GP
Ngày câp

phép
TIiùl hgn
khai thâc

Ghi chü

II HUYEN TIIA}IH LIÊM 5;,419

I Công ty TNHII Tân Lfp Nüi BâtNghi, Kipn Khê, TL t2 t4l2l20tt 3ÿta20t2 017.

2 CTyTNIIHTVDTXDHài Lÿ Nrûi Ch6p Chài, KiÇn KIê, TL 45 518/201t 3U812019 1,8

J Cty TNHHI TVtlâ XD îransmeco Nrii Dông Ao, ThThùy, TL 53 27107/2012 30/07120t4 8,1

4 Công ÿ TNIIH Truong Phat Nüi QuènLuùng, ThThùy, TL 90 2Utv20t2 2UtU20t4 0,4

5 Công ÿ CP)C\,IHoang Iong Nüi ô gà Thanh Lrnr, TL 97 21110/2009 3vta202 2,30

6 Công ÿ CPXD Thüylqi HàNam Thung bàu, KiÇn Khê, TL 48 61512008 30nU2009 1,5

7 Công ÿ TNHHKT tté Dàng Ao Nrii Con Lqn. Thanh NChi, TL t23 t012/2008 30/10/2011 2

8 Công ty TNHH IVITV Vinashin Quèn Vông, Thanh Thùy, TL 4 t7l0t/2008 30l0U20tt 2,78

9 Công ÿ TNIIH MTV Vinashin Quèn Vông, Thanh Thüy, TL 5 t7t0t/2008 3V0tn0tt 2,67

10 Công ty CP)O\{ Tràng An DèngMft, thanhNghi, TL 40 714/2008 30/5l20tt 5,27

1l Cty CP)O&PTHTKT HàNam Dèi Mâ Don, Thanh Nghi, TL 147 151t212008 3VtA20tt 8

t2 Công ty CP)OVI Hoang Long Nüi M6 Si, ThanhNghi, TL 42 11104/2008 30/4l20tt 0,74

l3 Cty CP Gach Ng6i Sông Chanh CùaRùng, ThanhNghi, TL 60 0711U2007 30/04/20t0 2,97

t4 CôngÿCPVL)(D TLiêm Thung R6i, Thanh Ngh!;TL ll4 2317120t0 301712013 1,63

t5 Công ty CP)CvI Hoàng Inng Nüi M6 Si, Thanh Nghi, TL 42 tU0412008 30l4l20tt 0,74

l6 Côngÿ CP ThanhNghi Nüi Con Doi, Nghi, TL 10 27/v2011 3Utu20n 1,2

t7 Cty CP g4ch Tuynen Kim Thanh BB Sông Dây, ThanhHâi, TL 34 29/5/2009 30ls/20t2 8,1

l8 Công ty CPVL)(D Sông Dà Nüi Eèng Ao, ThThüy, TL 190 13lta20rc 3Utz20tl 3,4

t9 Công ty TNHH kt ttâThanh Thùy Dông Thung Mq Thanh Thüy, TL 38 221612012 22/6t2014 0,6

Tông cQng 75.'575

Dtfch
(ha)




