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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 330 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Sơn Tây tổ chức đấu giá, quản lý,
cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
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 Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 28/07/2017 của UBND
tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản
lý, cấp phép khai thác các điểm bồi tụ cát,sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy
phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công đối với
khu vực khoáng sản nằm ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản
thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh;
Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tây tại Công văn số 140/UBND ngày
19/02/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công
văn số 1783/STNMT-KS ngày 02/5/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền cho UBND huyện Sơn Tây tổ chức đấu giá, quản lý và
cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện
Sơn Tây; cụ thể như sau:
- Vị trí 01: Bãi bồi cát, sạn ngã ba suối nước Màu, thôn Bãi Màu, xã
Sơn Tân nằm ở bờ phải sông Đakđrinh. Khu vực khai thác có diện tích
3.562m2 được giới hạn bởi các điểm góc từ M1 đến M4 có tọa độ (theo hệ tọa
độ VN 2000, kinh tuyến trục 108, múi chiếu 30) cụ thể như sau:
Điểm góc
M1
M2
M3
M4

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000)
X (m)
Y (m)
1660773.61
543418.70
1660697.83
543497.60
1660679.81
543481.59
1660750.88
543386.08

- Vị trí 02: Bãi bồi cát, sạn ngã ba suối nước Màu, thôn Bãi Màu, xã
Sơn Tân nằm ở bờ phải sông Đakđrinh. Khu vực khai thác có diện tích 2.513

m2 được giới hạn bởi các điểm góc từ M1 đến M4 có tọa độ (theo hệ tọa độ
VN 2000, kinh tuyến trục 108, múi chiếu 30) cụ thể như sau:
Điểm góc
M1
M2
M3
M4

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000)
X (m)
Y (m)
1660952.09
543325.31
1660868.03
543341.23
1660863.67
543319.93
1660934.50
543288.65

- Vị trí 03: Bãi bồi cát, sạn Nước Bông, thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh
nằm ở bờ trái sông Xà Lò. Khu vực khai thác có diện tích 5.209 m2 được giới
hạn bởi các điểm góc từ M1 đến M4 có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh
tuyến trục 108, múi chiếu 30) cụ thể như sau:
Điểm góc
M1
M2
M3
M4

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000)
X (m)
Y (m)
1648471.00
551004.00
1648399.00
551071.00
1648332.00
551009.00
1648288.00
551062.00

- Vị trí 04: Bãi bồi cát, sạn Nước Hoa, thôn Mang Trãy, xã Sơn Lập
nằm ở bờ trái suối Lô. Khu vực khai thác có diện tích 1.568 m2 được giới hạn
bởi các điểm góc từ M1 đến M5 có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh
tuyến trục 108, múi chiếu 30) cụ thể như sau:
Điểm góc
M1
M2
M3
M4
M5

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000)
X (m)
Y (m)
1645826.00
548785.00
1645806.00
548809.00
1645766.00
548816.00
1645762.00
548797.00
1645816.00
548771.00

- Vị trí 05: Bãi bồi cát, sạn bờ phải suối Nước Bua, xã Sơn Bua. Khu
vực xin khai thác có diện tích 6.865m2 được giới hạn bởi các điểm góc từ M1
đến M4 có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108, múi chiếu 30)
cụ thể như sau:
Điểm góc
M1
M2
M3
M4

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000)
X (m)
Y (m)
1667097.00
528456.00
1667024.00
528577.00
1666982.00
528561.00
1667046.00
528438.00

- Vị trí 06: Bãi bồi cát, sạn bờ trái suối Nước Bua, thôn Nước Tang, xã
Sơn Bua. Khu vực khai thác có diện tích 1.865m2 được giới hạn bởi các điểm
góc từ M1 đến M4 có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108,
múi chiếu 30) cụ thể như sau:
2

Điểm góc
M1
M2
M3
M4

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000)
X (m)
Y (m)
1668576.00
528066.00
1668564.00
528083.00
1668506.00
528032.00
1668523.00
528010.00

- Vị trí 07: Bãi cát ngã ba sông Dinh - Suối Lay, xã Sơn Mùa. Khu vực
khai thác có diện tích 4.822m2 được giới hạn bởi các điểm góc từ M1 đến M5
có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108, múi chiếu 3 0) cụ thể
như sau:
Điểm góc
M1
M2
M3
M4
M5

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000)
X (m)
Y (m)
1660252.00
535242.00
1660245.00
535310.00
1660227.00
535320.00
1660171.00
535246.00
1660199.00
535217.00

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện Sơn Tây tổ chức đấu giá, quản lý và cấp giấy phép khai
thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông tại Điều 1 Quyết định này và theo quy
định tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 28/07/2017 của UBND tỉnh. Báo
cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành
chức năng có liên quan theo dõi và giám sát việc tổ chức đấu giá, quản lý, cấp
giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông nêu trên của UBND
huyện Sơn Tây và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy
định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây; Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản;
- VPUB: PCVP(NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(Vũ 292).
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