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UY BAN NHAN DAN
T!NH THtA THIEN HUE

Sô:4747 /QD-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc p - Ty do - Hnh phñc
Thia Thiên Hue', ngày4.9 tháng 7 nám 2021

QUYET D!NH
Phê duyt D an dóng cfra mô khoáng san dá set vôi lam vt lieu xây dirng
thông thtrô'ng ti khu virc thôn 5, xã Thtrçng Long, huyn Nam Bong.
U' BAN NHAN DAN TINH
Can c&Lu2t To ch&c C'hInh quyn dfaphiro'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can thLuçtKhoángsán ngày l7tháng 11 nám 2010;
Can cz Nghj dinh s 158/2016/ND-cP ngày 29 tháng 11 nám 2016 cza
ChInh phz. quy djnh chi tiè't thi hành m3t s diu cüa Luçt khoáng sán,
Can th Thông tw s 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 nàm 2016 cza
Bô trzthng Bô Tài nguyen và Mói trwô'ng quy djnh vJ d an thám do khoáng san,
dóng czra mO khoáng san và mJu báo cáo kt qua hogt dç3ng khoáng sán, máu
van ban trong h Sct c phép hogt dng khoáng san, ha sctphê duyt trtr lupng
khoáng san, h Sci dóng tha mO khoáng sán,
Can ct Giá'yphép khai thác khoáng san s 64/GP-UBND ngày 31 tháng
12 nám 2015 cia UBND tinh Thfra Thiên Hul v vic cho phép Cong ty C
phn Tp doàn TritOng Thjnh dirçrc khai thác khoáng san dá set vOi lam vt lieu
xáy dyng thông thir&ng tgi khu vtc thOn 5, xà ThirQ'ng Long, huyn Nam DOng,
tinh Thita Thiên HuE;
Xét Dcm d nghjphê duyt D an dóng tha mO cla Cong ty Cdphcn Tp
doàn Tric&ng Thjnh,
Theo d nghj cüa Giám dEc Sà Tài nguyen và Môi tru-&ng tgi Ta trInh so'
299/ITr-STNMT-TN ngày 08 tháng 7 nàm 2021.
QUYET B!NH:
Diu 1. Phê duyt dé an dóng cüa mô khoáng san dá set vôi lam 4t 1iu
xây drng thông thuimg tai khu vrc thôn 5, xâ Thuçmg Long, huyn Nam
Dông, tinh Thra Thiên Hu dA cp cho Cong ty Ct ph.n Tp doàn Trixing
Thjnh theo Gi.y phép khai thác khoáng san s 64/GP-UBND ngây 31 tháng 12
näm 2015 cüa UBND tinh Thi'ia Thiên Hu vói các ni dung c bàn sau dày:
1. Miic dich dóng ci'ra mô: do Gi.y phép khai thác khoáng san s 64/GP-
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UBND ngày 31 tháng 12 näm 2015 cüa UBND tinh Thra Thiên Hu dà ht hn
và phic hM môi tri.ràrng các khu virc dã khai thác.
2. Din tIch dóng cira mó: 2,15 ha, thuc t& bàn d t 1 1:10.000 so hiu
E-48-96-C-b-3 h \TN 2000 kinh tuyn trVc 108°, müi chiêu 3°, có t9a d các
dim khép góc néu ti Phi 1iic kern theo Quyt djnh nay;
3. Khi li.rqng th%rc hin:
- Vn chuyn, san gt dt trong khu virc mó vâi din tIch 13.621,1 m2 và
khi hxçing 6.811 m3 dt.
- Trng cay ph%Jc hi môi tru&ng vói din tIch 13.62 1,1 m2, 1oi cay trông
là cay keo lai v9i mt d trng cay 1.100 cay/ha, so cay trông là 1.724 cay.
- Tháo d các cong trInh phii trçi: nhà lam vic 117 m2, nhà bâo v 20m2,
nhà an 66m2, kho mIn 200m2, nba d xe ô to và các thit bj khác 396m2.
- Vn chuyn dá sau n mm trong phm vi mO ra khói mó vói kh& krçng 12.507m3.
- Vn chuyn dá dã ch bin ra khói khu virc bâi tp kt vó'i khM krçmg 5.232m3.
- Nao vet, khai thông dOng chãy khu virc khe Biêng gn phm vi mO:
chiu dài no vet 300m, chiu rng n?.o vet 1,5m, d sâu nto vet 0,5 m, khi
luçmg nao vet là 225 m3.
- Hoàn trâ tuyn cti.thng 4n chuyn: d be tOng tuyn dithng dâi 900m,
rông 3m, dày 0,2m.
4. Thii gian thirc hin: 06 tháng (k t& ngày kg), trong do:
- Thii gian thijc hin các hang mllc dóng cCra mO trong khu vrc khai thác
(4n chuyn dá sau n mIn trong phm vi mO ra khOi mO; san gt dt và trng cay
khu v1rc khai trumg khai thác): 02 tháng.
- Thxi giarl thirc hin các h.ng mic ngoài khu virc khai thác (hoàn trã mt
bAng, tháo d các cOng trinh phii tr?; nao vet, khai thông dông chày khu virc khe
Biêng; hoàn trã tuyn dung 4n chuyn; 4n chuyn cia ra khôi khu virc bâi tp
kt): 04 tháng.
5. Ngun và kinh phi thirc hin dóng cira mO: Cong ty C phAn Tp doàn
Trtr&ng Thjnh;
6. T chirc, cá nhân thirc hin d an dóng c1ra mó: Cong ty CO phAn Tp
doàn Tru&ng Thjnh.
Diu 2. Cong ty C phAn Tp doàn Tri.r?mg Thjnh cO trách nhim:
1. Thrc hin day dü khôi luçrng và dung theo tin d theo d an dóng cira
mô cia phê duyt và nêu trong Quyêt djnh nay;
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2. Báo cáo Sâ Tái nguyen và Môi trumg khi hoàn thãnh dé an dé to chirc
kim tra, nghim thu kt qua thrc hin D an dóng cira mO;
3. Báo dam tuyt di an toàn lao dng, bão v môi tnrmg trong qua trInh
thirc hin d an dóng ci'ra mO theo quy djnh.
Diu 3. Quyt dnh nay có hiu 1irc k tü ngày k.
Diéu 4. Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các Sâ: Tâi nguyen vâ
Môi trtthng, Xây dmg, COng Thucmg, Nông nghip và Phát trin Nông thôn, K
hoach và D.0 tu; Chü tjch UBND huyn Nam Dông; Chü tjch UI3ND xã
Thixçmg Long; Thu tru&ng các cci quan lien quan vâ Tong Giám dc Cong ty Co
phn Ip doàn Trueing Thjnh chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
No'i nhân:
- Nhu Diêu 4;
- CT Va CC PCT UBND tinh;
- Cc KSHD Khoáng san Mien Trung;
- VP: LD; CV: CT, KH;
- Li.ru VT, XD.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT.CHU TICH
POC TICH

Phi1i lic

TOflQi)CIOI KHU Vç!C BONG CUA MO IdROANG SAN
DA SET VOl LAM V4T LIEU XAY D!JNG THÔNG TH.U'ONG
T41 KHU V'C TIION 5, XA ThU'QNG LONG, HUY$N NAM DONG.
(Kern theo Quylt djnh sd .47.47 ..../QD-UBND ngày .43. tháng .1.. nárn 2021
cüa Uy ban nhan dan tinh Thfra Thiên Hut)
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H tya d VN-2000
(Kinh tuyln tryc 107° müi chilu 3°)
X(m)

Y(m)

Ml

1.783.990,00

568.632,00

M2

1.783.975,00

568.708,00

M3

1.783.926,00

568.709,00

M4

1.783.858,00

568.730,00

MS

1.783.749,00

568.722,00

M6

1.783.751,00

568.633,00

M7

1.783.825,00

568.623,00

Din tIch: 2,15 ha

