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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khai thác đất đắp để thực hiện dự án:  

Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chi Lăng đang thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng công trình Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2). 

Được sự quan tâm tạo điều kiện của UBND tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước 

cấp tỉnh, sự ủng hộ của Nhân dân, đến hiện tại dự án đã hoàn thành giải phóng 

mặt bằng được khoảng 95% và đang thực hiện đang thi công đào, đắp nền 

đường, rãnh thấm thoát nước trục chính 01 (trục trung tâm), trục nội bộ 02. Để 

tiếp tục thực hiện dự án, UBND huyện Chi Lăng kính đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm xem xét nội dung sau: 

1. Sự cần thiết phải trình UBND tỉnh 

1.1. Cơ sở pháp lý 

Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010. 

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. 

Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông khu 

công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2). 

Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: 

Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2). 

Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục 

xử lý đất yếu nền đường, rãnh dọc thoát nước ngầm tuyến trục trung tâm và trục 

nội bộ số 02 công trình: Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai 

đoạn 2). 

1.2. Cơ sở thực tiễn 

Dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) được 

Chủ đầu tư giao đơn vị thi công tổ chức triển khai thực hiện từ tháng 11/2018 đến 

nay dự án đã triển khai thi công hạng mục đào, đắp đất K95 đến cao độ thiết kế 

được trục nội bộ số 03, trục chính 01 (trục trung tâm), trục nội bộ 02. Đã thi 

công hoàn thành rãnh thấm tại trục chính 01 (trục trung tâm), trục nội bộ 02. 
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Hiện nay đang thi công Hạng mục cầu dầm bản dự ứng lực tại Km1+10,94m. 

Lũy kế vốn đã phân bổ 35.000 triệu đồng (khối lượng xây lắp là 13.269 triệu 

đồng, chi phí GPMB là 19.077 triệu đồng, các chi phí khác là 2.654 triệu đồng). 

Trong quá trình thi công, dự án có nhiều phát sinh điều chỉnh, UBND huyện đã báo 

cáo UBND tỉnh và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh bổ sung tại 

Công văn số 381/UBND-KTN ngày 16/4/2020, được UBND tỉnh phê duyệt thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục mố M1, M2 cầu 

dầm bê tông cốt thép dự ứng lực L=24m, thuộc dự án Đường giao thông Khu 

công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) tại Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 

18/11/2020. Trong quá trình lập dự toán thiết kế đơn vị tư vấn đã tính toán khối 

lượng điều phối đất đảm bảo cân bằng đào đắp trên tuyến, tuy nhiên trong quá 

trình thi công trên tuyến có đoạn nền đường yếu cần xử lý rãnh thấm và đào bỏ nền 

đất yếu do đó khối lượng đất đắp trên tuyến còn thiếu gần 20.000m3. 

Theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 

08/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn thì đất đắp của dự án Đường giao thông Khu 

công nghiệp Đồng Bành được lấy tại chỗ với cự ly vận chuyển khoảng 1,2Km. 

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Chi Lăng thì vị trí đủ điều kiện 

theo quy hoạch khoáng sản để lấy đất đắp nằm cách khu vực thi công 16Km. Việc 

sử dụng đất đắp ở vị trí xa như vậy để đắp cho công trình sẽ làm tăng kinh phí của 

dự án khoảng 1.800 triệu đồng, gây khó khăn cho việc đáp ứng tiến độ thi công.  

Với cơ sở như trên UBND huyện Chi Lăng kính trình UBND tỉnh xem xét 

02 phương án để Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn khai thác đất để làm đất đắp 

cho dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2), cụ thể 

như sau: 

* Phương án 1: Đề xuất thu hồi đất tại vị trí giáp ranh với Km0+380,00 bên 

phải tuyến của trục nội bộ số 3 thuộc dự án Đường giao thông khu công nghiệp 

Đồng Bành giai đoạn 1 có một đồi đất nhỏ với diện tích khoảng 3.800m2, trữ lượng 

khoảng 20.000m3 với chi phí phát sinh giải phóng mặt bằng khoảng 1 tỷ đồng. 

- Vị trí xin phép khai thác: Thửa đất số 5, 6, 20, 21, 22, 48 tờ bản đồ địa 

chính thị trấn Chi Lăng số 79. Giáp ranh với Km0+380,00 bên phải tuyến của trục 

nội bộ số 3 thuộc dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1. 

- Địa chỉ: Thôn Xóm Ná, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Khối lượng đất khai thác: Khoảng 20.000m3. 

- Thời hạn khai thác: 06 tháng. 

- Phương pháp khai thác: Khai thác bằng máy múc kết hợp ô tô vận chuyển 

đến địa điểm thực hiện dự án. 

- Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn có địa chỉ tại Số 

125 Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. 
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- Thuận lợi: Khi lấy đất đắp tại vị trí trên phù hợp với cước vận chuyển đất 

trong dự toán đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đồng thời tạo 

được quỹ đất công để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trong khu công nghiệp. 

 * Phương án 2: Đề xuất thu hồi tại vị trí bên phải tuyến gần tại km 

0+331,22 cạnh trục nội bộ số 02 của dự án Đường giao thông khu công nghiệp 

Đồng Bành (giai đoạn 2) với diện tích khoảng 7.104 m2 phát sinh chi phí giải 

phóng mặt bằng khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên tại vị trí trên có 01 ngôi mộ mới 

chôn khoảng tháng 10/2020 nằm giữa các thửa đất nên khó khăn trong công tác 

giải phóng mặt bằng. 

- Vị trí xin phép khai thác: Thửa đất số 37, 49, 50, 51, 70, 280, 412 tờ bản 

đồ địa chính thị trấn Chi Lăng số 77. Giáp ranh với km 0+331,22 cạnh trục nội 

bộ số 02 của dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2). 

- Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Khối lượng đất khai thác: Khoảng 30.000m3. 

- Thời hạn khai thác: 06 tháng. 

- Phương pháp khai thác: Khai thác bằng máy múc kết hợp ô tô vận chuyển 

đến địa điểm thực hiện dự án. 

- Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn có địa chỉ tại Số 

125 Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. 

Với các cơ sở nêu trên, UBND huyện Chi Lăng đề xuất chọn phương án 1. 

- Nếu được cho phép, Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn sẽ thực hiện: 

+ Khai thác đúng vị trí khu vực quy định, khối lượng và thời gian cho 

phép; Chỉ sử dụng lượng đất khai thác tại vị trí trên phục vụ cho dự án Đường 

giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); không lợi dụng việc 

khai thác đất để khai thác các loại khoáng sản khác. 

 + Khai thác đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ 

môi trường khu vực; kết thúc khai thác thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

theo quy định. 

+ Thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí liên quan theo quy định. 

+ Khi bắt đầu triển khai và kết thúc khai thác có báo cáo bằng văn bản với Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh, UBND huyện Chi Lăng, UBND thị trấn Chi Lăng. 

+ Chấp hành nghiêm quy định pháp luật có liên quan. 

- Phương án quản lý hoạt động khai thác nếu đơn vị được cho phép khai thác: 

+ Trong quá trình đơn vị khai thác, UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn, UBND thị trấn Chi Lăng theo dõi, giám sát hoạt động 

khai thác, sử dụng đất đắp của đơn vị tham gia khai thác nhằm đảm bảo hoạt 

động khai thác đúng các nội dung đã được chấp thuận. Chi cục thuế khu vực I 

theo dõi, đôn đốc đơn vị khai thác thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí liên quan 

theo quy định. 
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+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động khai thác đất của đơn vị thực hiện khai thác 

theo thẩm quyền. 

UBND huyện Chi Lăng kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, quyết 

định (có sơ đồ khu đất và tọa độ địa chính gửi kèm theo Tờ trình này)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- BQL dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Lưu: VT, BQLDA (CXĐ). 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

           Vi Nông Trường 
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TỌA ĐỘ VỊ TRÍ XIN PHÉP KHAI THÁC (VN 2000 KINH TUYẾN 

TRỤC 107015’ MÚI CHIẾU 3) 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày       /01/2021 

của UBND huyện Chi Lăng) 

 

Phương án 01 

STT X Y 

1 421822.76 2385422.44 

2 421816.20 2385443.51 

3 421801.08 2385441.84 

4 421799.10 2385441.54 

5 421784.63 2385436.54 

6 421753.76 2385423.17 

7 421740.11 2385413.98 

8 421732.63 2385407.35 

9 421726.66 2385399.23 

10 421717.74 2385389.42 

11 421716.61 2385382.78 

12 421719.24 2385375.90 

13 421721.81 2385371.60 

14 421724.58 2385356.83 
 

Phương án 02 

STT X Y 

1 420731.11 2385424.44 

2 420738.84 2385407.44 

3 420772.17 2385349.54 

4 420777.87 2385316.27 

5 420755.93 2385290.11 

6 420710.91 2385283.34 

7 420683.91 2385330.35 

8 420716.78 2385340.07 

9 420695.18 2385357.27 
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