
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:          /2021/QĐ-UBND 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày       tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

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

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020,  

tầm nhìn đến năm 2030 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật 

tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

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 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 9 về Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; 
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Căn cứ Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 11 về Quy hoạch 

thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 14/TTr-SCT ngày 12 

tháng 3 năm 2021 (kèm theo hồ sơ trình). 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 với các nội dung chính sau: 

 1. Điều chỉnh thông số (địa danh, tọa độ, diện tích, tài nguyên dự báo): 12 

điểm mỏ (chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo). 

 2. Loại khỏi quy hoạch: 10 điểm mỏ (chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo). 

 3. Bổ sung quy hoạch: 20 điểm mỏ (chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo). 

4. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng 3 năm 2021. 

2. Bãi bỏ các nội dung trong các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật (về phân kỳ quy 

hoạch, các điểm mỏ chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và 

công bố khu vực phân tán, nhỏ lẻ), cụ thể: 

a) Bãi bỏ phân kỳ Giai đoạn đến 2020, Giai đoạn 2021-2030, Dự trữ tại 

tiết 2.1 điểm 2 khoản III Điều 1 và tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 

số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về phê duyệt quy hoạch khoáng sản. 

b) Bãi bỏ tiết 2.3 điểm 2 khoản III Điều 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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c) Bãi bỏ các nội dung liên quan đến phân kỳ Giai đoạn đến 2020, Giai 

đoạn 2021-2030, Dự trữ tại Phụ lục 01 và Phân kỳ quy hoạch tại Phụ lục 02 ban 

hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy 

hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  

d) Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Phân kỳ quy hoạch tại phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, 

khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

3. Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động 

- Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công Thương; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, các PCVP); 

- Sở Tư pháp; 

- Báo Kon Tum; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, HTKT.TQT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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