
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒA VANG

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

Số:  02/2007/QĐ-UBND            Hòa Vang, ngày 04 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định biện pháp quản lý Nhà nước 

đối với cơ sở khai thác và sản xuất đá chẻ trên địa huyện Hoà Vang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về 
phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 78/2000/QĐ-UB ngày 10 tháng 7 năm 2000 của UBND 
thành phố Đà Nẵng Quy định về một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các quận, 
huyện trong quản lý kinh tế- xã hội và phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2006 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Chương trình hành động thực hiện bảo vệ môi 
trường trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước;

Theo đề nghị của  Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện Hoà Vang,                                                                                                                                                 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định biện pháp quản lý Nhà 
nước đối với cơ sở khai thác và sản xuất đá chẻ trên địa huyện Hoà Vang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND huyện, Trưởng các Phòng Kế hoạch & Đầu tư, 

Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng NN-PTNT, Phòng LĐ-TB&XH, Đội Kiểm tra 
quy tắc đô thị huyện, Chủ tịch UBND các xã và tổ chức, các nhân có liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành ./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Nhơn
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QUY ĐỊNH
Biện pháp quản lý Nhà nước đối với cơ sở khai thác và sản xuất

đá chẻ trên địa huyện Hoà Vang
(Ban hành kèm theo Quyết định số  02 /2007 /QĐ-UBND

 ngày 04  tháng 4  năm 2007  của UBND  huyện Hoà Vang)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định một số biện pháp tăng cường hoạt động quản lý 

Nhà nước về môi trường; cấp giấy phép kinh doanh; hợp đồng lao động, an toàn lao 
động, vệ sinh lao động; vấn đề an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội … đối với cơ 
sở khai thác và sản xuất đá chẻ trên địa bàn huyện.

- Đối tượng áp dụng: Cơ sở khai thác và sản xuất đá chẻ trên địa bàn huyện, cơ 
quan tham mưu giúp UBND huyện trong quản lý Nhà nước trong lĩnh vực liên quan 
đến hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ và tổ chức cá nhân liên quan.

Điều 2. 
- Uỷ ban nhân dân huyện Hoà Vang khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc 

mọi thành phần kinh tế hoạt động đầu tư khai thác, sản xuất các loại đá xây dựng trên 
địa bàn huyện trên cơ sở quy định này và các quy định của pháp luật Việt Nam.

- Các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác và sản xuất đá xây dựng trên địa bàn 
Huyện phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, thực hiện bảo vệ tài 
nguyên môi trường, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí 
trong khai thác và sử dụng tài nguyên; sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường 
sinh thái, an toàn lao động, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải có đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy 
định của pháp luật.



Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối với các cơ sở khai thác đá.
- Phải có đầy đủ các giấy tờ, thủ tục theo quy định của pháp luật và được cơ 

quan có thẩm quyền cấp phép.
- Hoạt động khai thác đá chỉ được diễn ra đúng thời gian, địa điểm ghi trên giấy 

phép.
- Hoạt động khai thác đá phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh 

thái, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn giao thông và an ninh trật tự xã hội.
- Tất cả lao động làm việc trong các cơ sở khai thác đá phải được chủ cơ sở khai 

thác ký kết hợp đồng lao động theo các quy định của Bộ luật lao động.
- Phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước bao gồm các loại thuế, 

phí theo đúng quy định.
Điều 4.  Đối với cơ sở sản xuất đá chẻ.
- Đối với các cơ sở nằm ven đường ĐH8 (tuyến Hoà Nhơn-Hoà Sơn), thì địa 

điểm sản xuất phải được bố trí cách lề đường một khoảng cách tối thiểu là 05m; nhà 
xưởng sản xuất phải được thiết kế tường hoặc các vách ngăn che chắn bụi từ hoạt 
động sản xuất, không để  bụi bay ra đường và khu dân cư lân cận.

- Không được phép đổ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trên các tuyến đường 
giao thông; các loại đá thải từ hoạt động sản xuất trước khi xử lý phải được tập trung 
cách xa lề đường giao thông tối thiểu là 7m.

- Phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải (đào hố ga, kênh mương thoát nước) 
và thường xuyên nạo vét không để nước thải chảy ra các tuyến đường giao thông, khu 
vực dân cư, diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

- Nghiêm cấm các hoạt động đổ các loại chất thải rắn ra môi trường xung quanh 
như đường giao thông, kênh thoát nước, đất sản xuất, khu vực dân cư.

- Hoạt động vận chuyển, bốc dở nguyên vật liệu, hàng hoá phải đảm bảo trật tự 
và an toàn giao thông, an toàn lao động. Cụ thể:

+ Đối với các cơ sở có mặt bằng sản xuất rộng lớn, hoạt động này chỉ được diễn 
ra trong mặt bằng sản xuất, không được dừng, đỗ xe trên các tuyến giao thông.

+ Đối với các cơ sở có mặt bằng sản xuất nhỏ, hoặc không thuận lợi cho việc 
lưu chuyển nguyên liệu thì việc dừng, đỗ xe có thể diễn ra trên các tuyến giao thông 
nhưng phải hạn chế đến mức tối thiểu việc chiếm diện tích lòng đường cũng như thời 
gian đậu đỗ xe; và tuyệt đối không được để nguyên vật liệu trên lòng lề đường.

- Khi có địa điểm chứa đá thải tập trung, các cơ sở sản xuất phải tổ chức phân 
loại đá thải và thực hiện đổ đúng nơi quy định.



- Đối với các cơ sở có sử dụng lao động, thì chủ cơ sở phải thực hiện ký kết hợp 
đồng lao động và thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ 
luật lao động.

- Chủ cơ sở sản xuất phải viết bản cam kết thực hiện đúng yêu cầu các quy định 
này, các quy định về khai thác khoáng sản, quy định về bảo vệ môi trường, về lao 
động, giao thông, an ninh trật tự. 

- Chủ cơ sở sản xuất sau khi viết bản cam kết được UBND xã thông qua, tiếp tục 
hoàn tất các thủ tục cần thiết và liên hệ với Tổ 1 cửa Văn phòng UBND huyện cấp 
giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Các cơ sở chỉ được phép hoạt động sản xuất khi đã đảm bảo đầy đủ các thủ tục 
theo quy định; các cơ sở không đảm bảo được các thủ tục sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Điều 5.  Các cơ sở tham gia khai thác và sản xuất đá chẻ nếu vi phạm quy định 
này và các quy định khác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6.  Cơ sở khai thác, sản xuất đá chẻ có các quyền.
- Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh được quyền sản xuất và kinh doanh theo 

quy định của pháp luật. Được chọn hình thức sản xuất, có quyền mở rộng quy mô 
phát triển thành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần; được quyền 
liên kết thành lập các tổ hợp tác, Hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

- Được sử dụng các công trình công cộng được Nhà nước cho phép; đối với các 
dịch vụ phục vụ sản xuất thì việc sử dụng phải có sự thoả thuận giữa bên cung cấp và 
bên sử dụng.

- Được hỗ trợ thông tin xúc tiến thương mại, được tạo điều kiện tham gia các 
chương trình quảng bá sản phẩm do Thành phố và Huyện tổ chức.

- Được tiếp cận các nguồn vốn vay, các chính sách ưu đãi đối với các ngành 
nghề nông thôn.

- Được tạo điều kiện về mặt bằng để tập trung xử lý đá thải.
Điều 7.  Cơ sở khai thác, sản xuất đá chẻ có các nghĩa vụ.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm về luật bảo vệ môi 

trường, luật khoáng sản, luật lao động, luật giao thông … do hoạt động khai thác sản 
xuất gây ra.

- Nghiêm túc thực hiện các quyết định xử phạt của cơ quan quản lý nhà nước đối 
với hành vi vi phạm, chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước, các loại phí 
dịch vụ phục vụ sản xuất theo quy định.

- Thực hiện đúng các quy định hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật và 
các quy định của UBND thành phố và huyện về hoạt động sản xuất đá chẻ.



- Thực hiện biện pháp khắc phục thiệt hại và bảo vệ môi trường sinh thái trong 
hoạt sản xuất.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện chủ trì phối hợp với UBND các xã và 
các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy định này. Thường xuyên 
kiểm tra, đề xuất xử lý những cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật và báo cáo kịp thời 
về UBND huyện để xử lý.

Điều 9. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắt, phát sinh thì kịp 
thời phản ảnh về UBND huyện thông qua phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện để tổng hợp 
báo cáo UBND huyện sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Nhơn


