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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Quang, ngày 05 tháng 7 năm 2022 

 

             Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

       

 Thực hiện Văn bản số 1618/SKHĐT-DNĐT ngày 22/06/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến về dự án “Khai thác mỏ cát xây dựng Bãi Bồi 

Sông Ngàn Sâu” của công ty CP Dịch vụ Thương Mại Hà Huy Phú (kèm theo hồ 

sơ). Qua xem xét hồ sơ và các tài liệu có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Vũ 

Quang có ý kiến như sau:  

1. Về sự phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt: Diện tích đất dự án “Khai thác mỏ cát xây dựng Bãi Bồi Sông Ngàn 

Sâu” của công ty CP Dịch vụ Thương Mại Hà Huy Phú tại thôn Bình Quang, xã 

Đức Liên, huyện Vũ Quang. Đã có trong danh mục dự án của Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 662/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2022 là phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê 

duyệt; Đã tích hợp danh mục công trình dự án này vào Quy hoạch sử dụng đất 

của địa phương thời kỳ 2021 – 2030 hiện nay đang trình các cấp phê duyệt theo 

quy định, cụ thể: 

- Vị trí: tại khu vực bãi bồi sông Ngàn Sâu, thôn Bình Quang, xã Đức Liên, 

huyện Vũ Quang. Vị trí này đã được đưa vào quy hoạch mỏ cát của xã Đức Liên 

tại Quy hoạch chung xây dựng xã Đức Liên theo Quyết định số 5330/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 của UBND huyện Vũ Quang về việc phê duyệt đồ án Quy 

hoạch chung xây dựng xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, giai đoạn 2021-2030; 

- Diện tích: 25.000m
2
 (Hai mươi lăm nghìn mét vuông đất). 

- Ranh giới: Hệ VN-2000 kinh tuyến trục 1050 30’ múi chiếu 30 Điểm góc 

X (m) Y (m) 1: 2032750; 510775. 2: 2032747; 510833. 3: 2032696; 510929. 4: 

2032546; 511000. 5: 2032380; 511011. 6: 2032313; 510967. 7: 2032519; 

510951. 8: 2032648; 510882. Khu đất có ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp. 

- Hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc đất: đất bằng chưa sử dụng (BHK); 

đất do UBND xã Đức Liên quản lý. 

- Về công tác bồi thường, GPMB: đất do UBND xã quản lý, mặt bằng sạch 

nên không phải bồi thường, GPMB.  

2. Tác động môi trường của dự án và hiệu quả kinh tế - xã hội: 

Việc đầu tư dự án khai thác mỏ cát bãi bồi sông Ngàn Sâu, thôn Bình 

Quang, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang nhằm đảm bảo vật liệu xây dựng trên địa 

bàn huyện Vũ Quang nói riêng và các huyện lân cận nói chung là phù hợp với 

chủ trương, phù hợp với tình hình KT-XH của địa phương, góp phần phát triển 



 

 

kinh tế cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn. Quan 

điểm của UBND huyện Vũ Quang đồng tình với đề xuất dự án của nhà đầu tư. 

 Trên đây là ý kiến của UBND huyện Vũ Quang đối với Hồ sơ đề xuất dự 

án đầu tư “Khai thác mỏ cát xây dựng Bãi Bồi Sông Ngàn Sâu” của công ty CP 

Dịch vụ Thương Mại Hà Huy Phú,  kính đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: KH-TC, TN&MT; 

- UBND xã Đức Liên; 
- Lưu: VT,UBND. 
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