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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Phú Yên, ngày         tháng        năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung mỏ cát VLXD thông thường (mở rộng mỏ cát khu 

vực 1) thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên vào 

Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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 các Quyết định của UBND tỉnh: Số 844/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 

về việc phê duyệt Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh; số 990/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về việc phê duyệt cập nhật, bổ sung 

các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 

466/TTr-STNMT ngày 18/10/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung mỏ cát VLXD thông thường (mở rộng mỏ cát khu 

vực 1) thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên vào Danh mục 

khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, với nội dung như sau: 

1. Nội dung bổ sung: 

STT Quyết định 

phê duyệt 

Quy hoạch 

Tên mỏ, vị trí khu vực Diện 

tích 

(ha) 

Tọa độ VN-2000,  

kinh tuyến trục 108o30', 

múi chiếu 3o 

X(m) Y(m) 

1 Số 990/QĐ-

UBND ngày 

18/8/2022 

Mỏ cát VLXD thông 

thường (mở rộng mỏ cát 

khu vực 1) thôn Phong 

Niên, xã Hòa Thắng, 

huyện Phú Hòa, tỉnh 

Phú Yên. 

10 ha 1.440.296 

1.440.312 

1.440.267 

1.440.268 

1.440.101 

1.439.960 

578.849 

579.048 

579.050 

579.251 

579.294 

578.942 
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2. Mục đích phê duyệt bổ sung Danh mục khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản: 

Cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát VLXD thông thường theo khoản 1 Điều 1 

Quyết định này để cung cấp cát VLXD thông thường phục vụ thi công dự án Tuyến 

đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết 

nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) (theo tiêu chí quy định 

tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ). 

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Đăng tải công khai Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ xem xét, tham mưu cấp Giấy phép thăm dò, khai thác mỏ cát VLXD 

thông thường theo khoản 1 Điều 1 Quyết định này khi việc đề nghị cấp phép phải 

gắn với mục đích phục vụ thi công dự án Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc 

(Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân 

Phong (tỉnh Khánh Hòa). Tổ chức, cá nhân được cấp phép phải có Hợp đồng thi 

công công trình đối với các hạng mục có sử dụng vật liệu cát để thi công dự án Tuyến 

đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết 

nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và phải đảm bảo các điều 

kiện để được cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản 2010. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về kết quả rà soát, tham 

mưu đề xuất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các sở: KHĐT, TC, XD, 

  CT, NNPTNT, GTVT, TTTT; 

- BQL KKT Phú Yên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, Phg, QVi4.33.2 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Nguyên Thảo 
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