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Quảng Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2018 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác,  

sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020,  tầm nhìn đến năm 2025 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 

sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 5135
a
/TTr-SXD ngày 

19 tháng 12 năm 2018. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 với 

các nội dung chính sau: 

Tổng số mỏ khoáng sản sau khi điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch là 186 mỏ, 

tổng diện tích 2.312,48 ha, cụ thể: 

- 59 mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 1.203,98 

ha, tài nguyên dự báo 852,87 triệu m
3
; 

- 23 mỏ khoáng sản sét gạch ngói, diện tích 243,90 ha, tài nguyên dự báo 6,52 

triệu m
3
; 

- 54 mỏ khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 389,43 ha, 

tài nguyên dự báo 14,01 triệu m
3
; 



- 48 mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, diện tích 302,73 ha, tài nguyên dự 

báo 16,05 triệu m
3
; 

- 01 mỏ khoáng sản titan, diện tích 141,0 ha, tài nguyên dự báo 0,45 triệu tấn. 

- 01 mỏ quặng mangan, diện tích 31,44 ha, tài nguyên dự báo 0,2 triệu tấn. 

(Danh mục các mỏ sau khi điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, 

sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 

chi tiết tại Phụ lục và bản đồ kèm theo). 

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 là cơ sở để cấp giấy 

phép và quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình. 

Giao các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối 

hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của 

Luật Khoáng sản. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế 

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng 

Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Minh Ngân 
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