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BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát mỏ cát tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ 

 

 

Kính gửi:  

- Đồng chí Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. 

 

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý 

đơn kiến nghị ngày 25/6/2020 của một số bà con nhân dân xã Quang Vĩnh việc 

đề nghị không đưa vào quy hoạch để thăm dò, đấu giá, cấp phép khai thác thêm 

mỏ cát tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (có đơn kèm theo); 

ngày 02/7/2020, Ban Kinh tế ngân sách phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa hiện trường mỏ cát tại xã Quang Vĩnh. 

Ban xin báo kết quả như sau: 

1. Về kiến nghị của Nhân dân 

- Thứ nhất là, rà soát đưa ra khỏi quy hoạch vùng quy hoạch vật liệu xây 

dựng (Cát xây dựng) bãi Nghẽn xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ với diện tích là 

40 ha (trữ lượng dự kiến 2 triệu m3) trong Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thăm 

dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 (Theo Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 

18/12/2013 của HĐND tỉnh và Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 06/2/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh). Theo kiến nghị của Nhân dân thì đây là đất màu sản 

xuất của dân, không có trữ lượng cát; mặt khác, khai thác cát ở đây mất trật tự 

an ninh xã hội và tiềm ẩn nguy cơ xói lỡ bờ sông. 

- Thứ hai là, làm rõ liệu có dấu hiệu của lợi ích nhóm ở đây không? 

2. Sau khi khảo sát thực địa của Ban Kinh tế ngân sách và Ban Pháp 

chế cho thấy: 

2.1. Từ năm 2013 trở về trước việc sạt lở bờ tả dòng chảy sông Lam đoạn 

qua xã Đức Quang (nay là xã Quang Vĩnh) ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt, 

đời sống Nhân dân phía bờ tả. Do đó, Nhân dân mong muốn nắn dòng sông sang 

phía bờ hữu, qua đó đã thống nhất đề xuất với UBND xã để đề nghị cấp có thẩm 

quyền quy hoạch khai thác cát bãi bồi (Bãi Nghẽn) để nắn tuyến dòng sông. Từ 

sự đồng thuận của Nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung quy 

hoạch mỏ cát với diện tích là 40 ha (trữ lượng dự kiến 2 triệu m3) và đã được 
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thông qua tại Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh.  

Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho làm thủ tục cấp phép 4,5ha cho 

Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu khai thác với thời hạn khai thác là 

14 năm với trữ lượng 147.280 m3, công suất khai thác 12.000 m3 nguyên 

khối/năm (Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 411/GP-UBND ngày 

15/02/2016). 

Trong thời gian qua, phía huyện cũng như các cơ quan quản lý nhà nước 

về tài nguyên tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp về khảo sát, đầu tư khai thác; 

nhưng việc khảo sát, đầu tư khai thác gặp một số khó khăn do Nhân dân không 

đồng tình, nguyên nhân là do phía bờ tả tuy đã được kè đảm bảo nhưng vẫn tiềm 

ẩn nguy cơ sạt lở; người dân đang sản xuất, canh tác trên diện tích quy hoạch 

khoáng sản; vì vậy Nhân dân không muốn cấp phép khai thác và đề nghị đưa ra 

khỏi quy hoạch. 

Thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn bản số 

3311/UBND-NL2 ngày 26/5/2020 và Văn bản số 3549/ UBND-NL2 ngày 

05/6/2020) về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp 

huyện; trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã tổng hợp, đề xuất danh mục 154 công trình, dự án bổ sung quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trong đó có diện tích 05 ha đất 

Bãi Nghẽn (thuộc 40 ha quy hoạch mỏ cát) để làm thủ tục đấu giá quyền khai 

thác mỏ cát. Ngày 16/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3838/UBND-

NL2; theo đó giao sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục soát xét, đưa ra khỏi 

danh sách cac dự án chưa cần thiết, chưa cấp bách, cơ sở pháp lý chưa cụ thể, 

chưa có khả năng thực hiện trong năm 2020; giao Hội đồng nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã tổ chức họp trước ngày 22/6/2020 để thông qua nội dung điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. 

Ngày 03/7/2020, Hội dồng nhân dân huyện Đức Thọ đã tổ chức kỳ họp 

chuyên đề, theo đó tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân huyện chưa bổ sung danh mục mỏ cát tại bãi Nghẽn với diện tích 

5 ha (thuộc 40ha quy hoạch khoáng sản) vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

2.2. Về nội dung liệu có dấu hiệu của lợi ích nhóm ở đây không? Thì các 

ban Hội đồng nhân dân tỉnh không có cơ sở và bằng chứng để khẳng định. 

3. Từ các nội dung trên; Ban Kinh tế ngân sách và Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh đề xuất quan điểm xử lý như sau: 

(1). Việc soát xét, chưa bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 huyện Đức Thọ đối với 5ha đất tại bãi Nghẽn (thuộc 40ha quy hoạch 

khoáng sản) xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ trong số 154 danh mục do sở Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp (kèm theo Văn bản số 1785/STNMT-QHGĐ1 

ngày 10/6/2020) là có đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn. 
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(2). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan chuyên môn rà soát, đánh 

giá chính xác diện tích, trữ lượng cát cũng như những tác động về môi trường, 

tác động đến điều kiện sản xuất, lợi ích, đời sống Nhân dân và việc phát triển 

kinh tế, xã hội của địa phương trong việc khai thác hoặc không khai thác tại 

vùng quy hoạch bãi Nghẽn xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ để có phương án xử 

lý hợp lý; công khai các thông tin cho người dân để tạo sự đồng thuận trong 

Nhân dân. 

(3). Đối với 4,5ha đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép cho Công ty 

Cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu khai thác, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, UBND xã 

Quang Vĩnh thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác của 

Công ty, đảm bảo việc sử dụng máy móc, thiết bị khai thác phù hợp với phương 

pháp khai thác như trong dự án đầu tư, thiết kế mỏ đã lập, phê duyệt; thực hiện 

các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, môi trường; tránh tình trạng lợi 

dụng việc đã được cấp phép mỏ để khai thác trái phép cát... 

Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát mỏ cát tại xã Quang Vĩnh, huyện 

Đức Thọ; Ban Kinh tế ngân sách báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Nguyễn Thị Việt Hà; 
- Lưu: VT, HĐ8. 

TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Viết Hậu 
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