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Tác giả: Lê Thị Hoa, 

Lâm Văn Phương, 
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TÀI LIÊỤ THAM KHẢO CHÍNH ...................................................................................................112 

 



- 4 - 
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VLXD Vâṭ liêụ xây dưṇg 
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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015 đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 và sửa đổi, bổ sung theo 

Quyết điṇh số: 2155/QĐ-UBND ngày 20/8/2014. Việc đánh giá các ưu điểm, nhược 

điểm, những tồn tại, hạn chế của Quy hoạch khoáng sản trong thời gian qua, từ đó đề 

ra các giải pháp cụ thể để thực hiện Quy hoạch khoáng sản trong giai đoạn tới là rất 

cần thiết. Mặt khác, để phù hơp̣ với Quy hoac̣h phát triển kinh tế – xa ̃hôị và các quy 

hoac̣h chuyên ngành có liên quan đa ̃ đươc̣ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê 

duyêṭ, viêc̣ lâp̣ quy hoac̣h khoáng sản giai đoaṇ 2016-2020 là hết sức cấp bách;   

Về thời haṇ, theo Luâṭ Khoáng sản, Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và 

sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2015 đa ̃hết hiêụ 

lưc̣. Do đó, Dư ̣án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2016–2020 và định hướng đến năm 2030là hết sức cấp thiết. 

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 

Theo Điểm d Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 10 Luật Khoáng sản năm 2010, 

quy định kỳ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh là 5 năm, tầm nhìn 

10 năm. UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 

cho phép lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2016–2020 và định hướng đến năm 2030(sau đây gọi làQuy hoạch khoáng sản của 

tỉnh Khánh Hòa). 

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã được UBND tỉnh thống nhất cho phép là 

đơn vị tư vấn lập Đề cương theo Công văn số674/UBND-KT ngày 28/01/2016 theo đề 

xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 873/TT-STNMT-KS ngày 

22/12/2015. 

Đề cương và dư ̣toán kinh phí Dư ̣án đã đươc̣ UBND tỉnh phê duyêṭ (Quyết điṇh 

số 2118/QĐ-UBND ngày 21/7/2016); 

Kế hoac̣h lưạ choṇ nhà thầu tư vấn: Lâp̣ Quy hoac̣h khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đã 

đươc̣ UBND Tỉnh phê duyêṭ (Quyết điṇh số 2880/QĐ-UBND ngày 27/9/2016); 

Kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn Lâp̣ Quy hoac̣h thăm dò, khai thác, sử duṇg 

khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoaṇ 2016-2020 và điṇh hướng đến 2030 đã đươc̣ Sở 

TN&MT tỉnh Khánh Hòa phê duyêṭ theo Quyết điṇh số 557/QĐ-STNMT ngày 

07/11/2016. Hơp̣ đồng dic̣h vu ̣tư vấn thưc̣ hiêṇ Gói thầu (Hơp̣ đồng số 32/HĐTV ngày 

11/11/2016) đã đươc̣ ký kết giữa Chủ đầu tư là Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa và Đơn vi ̣

Tư vấn thưc̣ hiêṇ là Liên đoàn Bản đồ điạ chất miền Nam. 

3. THÔNG TIN VỀ DƯ ̣ÁN 

1. Tên dự án quy hoạch: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 

2. Phạm vi lập quy hoạch: tỉnh Khánh Hòa. 

3. Hình thức lập quy hoạch: Lập mới. 

../../Google_Drive/KhanhHoa/VanBanPhapLuat/628_QD-UBND_QHKS.doc
../../Google_Drive/KhanhHoa/VanBanPhapLuat/2155_QD_UBND.doc
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4. Chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. 

5. Cơ quan tư vấn lập quy hoạch: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam  

6. Thời gian thực hiện: năm 2015-2016. 

7. Nguồn vốn lập quy hoạch: vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách Tỉnh. 

Kinh phí thực hiện 941,4 triệu đồng. 

“Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030” đã được HĐND Tỉnh thông qua tại 

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 và UBND Tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 04/01/2018. 

3. MUC̣ TIÊU 

Theo Đề cương đã được phê duyệt, các mục tiêu của Dự án là: 

- Thu thập các tài liệu về tài nguyên khoáng sản, nhu cầu sử dụng, khả năng 

khai thác VLXD thông thường trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa để lâp̣ quy hoac̣h; 

- Đánh giá tình hình thưc̣ hiêṇ quy hoạch khoáng sản giai đoạn 2008-2015, thưc̣ 

traṇg thăm dò, khai thác, sử duṇg khoáng sản hiêṇ nay trên điạ bàn Tỉnh; 

- Khảo sát đánh giá một số điểm khoáng sản sét bùn để đưa vào quy hoạch; 

- Khảo sát, đo ve,̃ đánh giá môṭ số điểm khoáng sản cát xây dựng, vật liệu san 

lấp để bổ sung vào quy hoac̣h; 

- Lập quy hoac̣h thăm dò, khai thác, sử duṇg khoáng sản theo thẩm quyền của 

UBND tỉnh (VLXD thông thường và than bùn) đáp ứng sư ̣phát triển kinh tế – xa ̃hôị 

trong giai đoaṇ phát triển mới (giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030).  

4. PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÃ TIẾN HÀNH 

Để thưc̣ hiêṇ đươc̣ muc̣ tiêu của dư ̣ án, các phương pháp và khối lươṇg công 

viêc̣ đã được triên khai như sau:  

4.1. Khảo sát, đo vẽ đánh giá khoáng sản 

a- Đối với đá xây dưṇg:Quy hoac̣h khoáng sản tới năm 2015 và điṇh hướng sau 

năm 2015 có 19 khu vưc̣ đá granit, 17 khu vưc̣ đá phun trào với tổng diêṇ tích 

3.765ha; trữ lươṇg + tài nguyên hơn 2.480.154.000m3. Khối lươṇg đá xây dưṇg này 

còn đáp ứng nhu cầu sử duṇg trong kỳ quy hoac̣h mới. Măṭ khác, kết quả điều tra 

khoáng sản đến hiêṇ nay ở Khánh Hòa cho thấy còn những khu vưc̣ đá có thể bổ sung 

vào quy hoac̣h. Do đó, trong dư ̣ án này không đăṭ vấn đề khảo sát, đo ve ̃ đánh giá 

khoáng sản đá xây dưṇg để bổ sung. 

b- Đối với sét gac̣h ngói: thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh,giai 

đoạn này không đăṭ vấn đề khảo sát, đo ve ̃đánh giá để bổ sung thêm vào quy hoac̣h 

khoáng sản sét gạch ngói. Sự chỉ đạo đó được thể hiện trong các văn bản sau: 

- Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình phát triển gạch không nung đến năm 2020;  

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất nung;  

- Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công 
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cải tiến và lò đứng liên tục; tăng cường sử dụng và phát triển vật liệu xây không nung 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

c- Đối với sét bùn: chỉ là một loại sét dạng bùn, thuộc thẩm quyền cấp phép 

hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh. Chúng thường có cấu trúc địa chất đơn giản, 

phân bố thành các ổ tâp̣ trung, kích thước nhỏ, từ vài mét đến vài chục mét theo đới 

khe nứt, đứt gãy kiến taọ, nằm xen kẹp trong tầng lũ tích - sườn tích.  

Dựa trên các thông tin thu thập, sẽ tiến hành điều tra một số điểm sét bùn đủ 

điều kiện để bổ sung vào quy hoạch giai đoạn này. 

c- Đối với than bùn: Kết quả điều tra khoáng sản ở Khánh Hòa tới nay cho thấy 

không còn khu vưc̣ nào (ngoài điểm Ba Ngòi) có triển voṇg. Do đó, không đăṭ vấn đề 

khảo sát, điều tra than bùn trong quy hoạch giai đoạn này. 

d- Đối với cát xây dưṇg: đa ̃đưa vào quy hoac̣h 14 khu vưc̣ với tài nguyên gần 

25.000.ngàn m3. Thưc̣ trạng hiêṇ nay, không những ở Khánh Hòa mà ở nhiều tỉnh 

khác trong vùng là thiếu trầm troṇg cát xây dưṇg tư ̣nhiên. Do đó, viêc̣ khảo sát tìm 

kiếm, đánh giá cát xây dưṇg để bổ sung vào quy hoac̣h là cần thiết.  

Cát xây dựng ở Khánh Hòa phân bố chủ yếu ở thung lũng sông Cái Nha Trang, 

sông Cái Ninh Hòa và hầu hết đã được đưa vào quy hoạch từ các giai đoạn trước. Theo 

tài liệu nghiên cứu địa chất - khoáng sản, ở Khánh hòa phân bố khá rộng rãi các núi đá 

granit sáng màu, mà ở chân núi có khả năng tích tụ cát, thường được gọi là cát đồi. 

Trong dự án nàyđa ̃tiến hành khảo sát tìm kiếm các vùng có triển vọng cát đồi, đa ̃phát 

hiêṇ các tích tu ̣cát đồi ở phía Đông Bắc núi Hòn Rồng, Cam Ranh và đề xuất bổ sung 

vào quy hoạch. 

e- Đối với vật liệu san lấp: loaị hình khoáng sản có thể đáp ứng đưa vào quy 

hoac̣h đất san lấp ở Khánh Hòa rất phong phú và đa daṇg. Đó là các thành taọ phong 

hóa từ đá gốc; các tích tu ̣Đê ̣ tứ đa nguồn gốc như sườn tích, lũ tích, tàn tích - sườn 

tích, sườn tích - lũ tích,... 

Quy hoac̣h khoáng sản đến năm 2015, tuy đã khoanh điṇh đươc̣ 28 khu vưc̣ với 

khối lươṇg khoảng 185 triêụ khối, song do nhu cầu phát triển mở rôṇg trong giai đoan 

mới, nhằm giảm thiểu chi phí vâṇ chuyển nên đa ̃ đầu tư tìm kiếm để đưa vào quy 

hoac̣h thêm môṭ số diêṇ tích ở các vùng dư ̣kiến đưa vào quy hoac̣h phát triển các khu 

công nghiêp̣, khu đô thi.̣ 

Các công tác đa ̃đươc̣ thưc̣ hiêṇ như sau: 

1. Thu thập, phân tích, tổng hơp̣ tài liệu 

Các báo cáo điều tra điạ chất – khoáng sản liên quan tới tỉnh Khánh Hòa: 

2. Lộ trình địa chất  

Công tác điều tra bổ sung khoáng sản được tuân thủ theo các quy điṇh hiêṇ 

hành của ngành điạ chất, thể hiêṇ trong các tài liệu sau: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lập bản đồ điạ chất khoáng sản tỷ lê ̣1:50.000 

phần đất liền (theo thông tư số 23/2012/TT-TNMT ngày 28/12/2012 của Bô ̣TN&MT). 

- Thông tư Quy điṇh nôị dung lâp̣ bản đồ điạ chất khoáng sản chi tiết và thiết 

kế,bố trí các daṇg công viêc̣ đánh giá khoáng sản (03/2011/TT-BTNMT ngày 

29/01/2011 của Bô ̣trưởng Bô ̣TN&MT). 
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a. Điều tra, phát hiện khoáng sản ở tỷ lệ 1:25.000: nhằm tìm kiếm phát hiện các 

vùng có triển vọng cát đồi, cát baĩ bồi, vật liệu san lấp. Trên cơ sở đó, lựa chọn đươc̣ 

15km2 có triển vọng để tiến hành điều tra đánh giá tài nguyên.  

Đa ̃ thưc̣ hiêṇ khối lươṇg ứng với 15km2: 60km lô ̣ trình với 230 điểm, đaṭ mâṭ 

đô ̣theo quy chế hiêṇ hành (trên 1km2 thưc̣ hiêṇ 4km lô ̣trình với 15 điểm khảo sát). 

b. Đo vẽở tỷ lệ 1:10.000: nhằm đánh giá tài nguyên cát đồi, vật liệu san lấp để 

bổ sung vào quy hoạch. Đa ̃ thưc̣ hiêṇ 4km2 ở vùng có cấu trúc điạ chất đơn giản đến 

trung bình. Đa ̃ thưc̣ hiêṇ 12km lô ̣ trình với 120 điểm khảo sát; đaṭ mâṭ đô ̣ theo quy 

chế.Kết quả đa ̃sơ bô ̣đánh giá đươc̣ chất lươṇg, dư ̣ tính tài nguyên khoáng sản để bổ 

sung vào quy hoac̣h.  

3. Khoan, khai đào 

- Khoan tay qua đất cấp II sâu tới 10m nhằm đánh giá bề dày lớp cát, lấy mẫu 

gửi phân tích chất lượng cát. Khối lươṇg đa ̃thưc̣ hiêṇ 300m. 

- Dọn vỉa thủ công, sâu 0-2m, đất cấp I-III nhằm đánh giá bề dày lớp vỏ phong 

hóa, đất phủ có thể khai thác làm vật liệu san lấp. Khối lượng đa ̃thưc̣ hiêṇ 170m3. 

4. Phân tích mẫu 

Để đánh giá chất lượng khoáng sản, đa ̃phân tích các loại mẫu sau: 

- Độ hạt cát nhằm đánh giá các cấp hạt của cát: 30 mâũ; 

- Hóa học nhằm đánh giá thành phần hóa học của cát: 15 mâũ; 

- Quang phổ plasma đồng thời 36 nguyên tố nhằm phát hiện cấc nguyên tố quý 

hiếm có thể có trong vật liệu san lấp: 15 mâũ. 

Các mẫu đa ̃được phân tích ở Trung tâm Phân tích Thí nghiệm địa chất Liên 

đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam. 

Khối lươṇg các daṇg công tác đươc̣ tổng hơp̣ trong bảng sau: 

Bảng 1. Tổng hợp khối lượng khảo sát đo vẽ đánh giá khoáng sản 

STT Hạng mục công việc 
Đơn vị 

tính 
Đề 
án 

Thực 
hiện 

+/- 

1 
Điều tra khoáng sản tỷ lê ̣1:25.000 (Không đo xa,̣ giao thông trung 
bình, cấu trúc điạ chất trung biǹh, không phân tích ảnh hàng không) 

km2    

 a- Thực địa km2 15 15 - 

 b- Văn phòng km2 15 15 - 

2 
Đo vẽ đánh giá tra khoáng sản tỷ lê ̣1:10.000 (Không đo xa,̣ giao 
thông trung bình, cấu trúc điạ chất trung bình, không phân tích ảnh 
hàng không) 

km2   
 

 a- Thực địa km2 4 4 - 

 b- Văn phòng km2 4 4 - 

3 Khoan tay; sâu đến 10m; cấp đất đá II m 300 300 - 

4 Dọn vỉa lộ thủ công, sâu 0-2m, đất cấp I-III m3 170 170 - 

5 Phân tích độ hạt cát mấu 30 30 - 

6 
Hóa học cát (SiO2 + Al2O + FeO + Fe2O3 + TiO2 + CaO + MgO + MnO 
+ S + MKN + K2O + K2O) 

mấu 15 15 
- 

7 Phân tích quang phổ plasma 36 nguyên tố mẫu 15 15 - 
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4.2. Lâp̣ Quy hoac̣h khoáng sản 

1- Thu thâp̣, phân tích, tổng hơp̣ tài liêụ  

Nội dung đa ̃ thưc̣ hiêṇ là thu thâp̣, tổng hơp̣, đánh giá điều kiêṇ tư ̣nhiên, kinh 

tế - xã hôị; hiêṇ traṇg thăm dò, khai thác, sử duṇg khoáng sản trong Tỉnh đến thời 

điểm điều tra. 

Công tác này do tổ Tổng hợp thực hiện.  

Các nôị dung đa ̃ thu thâp̣ và khối lượng cần thiết đươc̣ thể hiêṇ trong các tài 

liêụ chủ yếu sau:  

Bảng 2. Tổng hợp khối lượng tài liệu phục vụ lập Quy hoạch khoáng sản 

STT Nội dung 

1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 

2 Báo cáo và bản đồ QHKS đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015 

3 Bản đồ và báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

4 Bản đồ và báo cáo khoanh điṇh vùng cấm, taṃ thời cấm HĐKS trên điạ bàn tin̉h Khánh Hòa 

5 Hiện trạng thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản 

6 
Bản đồ và báo cáo hoạt động khoáng sản trong tỉnh đến thời điểm lập quy hoạch (Các mỏ đang khai 
thác, đã được cấp phép khai thác, thăm dò,…) 

7 Bản đồ và báo cáo Quy hoạch Vật liệu xây dựng đến năm 2020 

8 Kết quả thực hiện quy hoạch của các địa phương đến thời điểm điều tra.  

9 
Nhu cầu sử duṇg khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong giai đoaṇ 2016-2020 và định hướng 
đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa. 

10 Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2015. 

2- Rà soát, điều chỉnh các vùng quy hoạch cũ 

Đối với các khu vực hoạt động khoáng sản đa ̃tiến hành rà soát laị để xác định 

diện tích có thể giữ nguyên, diện tích cần mở rộng hoặc thu hẹp, các diện tích sẽ phải 

đưa ra khỏi quy hoạch giai đoạn mới. Nôị dung cu ̣thể là: 

- Về khoanh vùng triển vọng khoáng sản: Điều chỉnh, bổ sung các vùng triển 

vọng theo các tài liệu nghiên cứu mới địa chất – khoáng sản khu vực. 

- Về hiện trạng điều tra, thăm dò, khai thác khoáng sản: Cập nhật các diện tích 

đã được thăm dò, cấp phép khai thác tới nay. 

- Về khu vực quy hoạch: Cập nhật các khu vực quy hoạch do Chính phủ quản 

lý; các khu vực do tỉnh quản lý đến cuối năm 2015. 

3- Khảo sát thưc̣ điạ 

Sau khi thu thâp̣, phân tích, tổng hơp̣ các nguồn tài liêụ liên quan như đa ̃trình 

bày ở phần trên đa ̃tiến hành khảo sát kiểm tra ngoài thưc̣ điạ.  

Công tác khảo sát thưc̣ điạ nhằm: 

- Kiểm tra hiêṇ traṇg thăm dò, khai thác khoáng sản;  

- Kiểm tra hiêṇ traṇg các khu vưc̣ cấm, taṃ cấm hoaṭ đôṇg khoáng sản liên 

quan tới các vùng dư ̣kiến se ̃đưa vào quy hoac̣h; 

- Kiểm tra hiêṇ traṇg các vùng dư ̣kiến quy hoac̣h, đối chiếu với thưc̣ tế để tránh 

sư ̣chồng lấn với các quy hoac̣h khác.  
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4- Lâp̣ báo cáo và bản đồ quy hoac̣h 

Trên cơ sở các tài liêụ thu thâp̣, khảo sát tiến hành tổng hơp̣, phân tích để rà 

soát, đánh giá kết quả thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h thăm dò, khai thác và sử duṇgkhoáng sản 

kỳ trước; tổng hợp, dự báo nhu cầu sử dụng khoáng sản trong giai đoạn tới; cân đối 

nhu cầu sử dụng khoáng sản với nguồn cung cấp còn lại trong quy hoạch cũ để làm rõ 

loaị hình khoáng sản bi ̣ thiếu huṭ và khối lươṇg cần bổ sung đưa vào quy hoac̣h trong 

giai đoaṇ mới, cu ̣thể như sau: 

1- Phân tích, đánh giá vai trò vi ̣ trí của Quy hoac̣h khoáng sản trong viêc̣ phát 

triển kinh tế – xa ̃hôị tỉnh trong giai đoaṇ phát triển mới. 

2- Phân tích, dư ̣báo tiến bô ̣khoa hoc̣ ky ̃ thuâṭ, công nghê ̣và phát triển ngành 

khai khoáng của khu vưc̣ và cả nước tác đôṇg tới sư ̣phát triển của ngành khai khoáng 

của tỉnh trong giai đoạn quy hoac̣h mới. 

3- Phân tích đánh giá hiêṇ traṇg phát triển của ngành khai khoáng trong tỉnh. 

4- Nghiên cứu muc̣ tiêu và quan điểm phát triển ngành khai khoáng của Tỉnh. 

5- Đánh giá kết quả thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h kỳ trước; 

6- Tổng hợp, dự báo và cân đối về nhu cầu sử dụng khoáng sản giai đoạn tới; 

7- Nghiên cứu, đề xuất các phương án quy hoac̣h. 

8- Nghiên cứu các giải pháp thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h. 

9- Lâp̣ báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan: 

10- Xây dưṇg hê ̣thống bản đồ quy hoac̣h 

Bảng 3. Tổng hợp khối lượng lập quy hoạch khoáng sản  

Stt Hạng mục công việc Đơn vị  Khối lượng 

a Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu % 7,0 

b Thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch % 4,0 

c Khảo sát thực địa % 20,0 

d Thiết kế quy hoạch % 53,0 

d1 Phân tích, đánh giá vai trò vị trí của ngành % 1,0 

d2 
Phân tích, dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển ngành 
của khu vực; của cả nước tác động tới phát triển ngành của tỉnh trong 
thời kỳ quy hoạch 

% 3,0 

d3 Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển của ngành của tỉnh % 4,0 

d4 Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển ngành của tỉnh % 3,0 

d5 Nghiên cứu, đề xuất các phương án phát triển % 6,0 

d5 Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu % 20,0 

d7 Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan % 8,0 

 a) Xây dựng báo cáo đề dẫn % 1,0 

 b) Xây dựng báo cáo tổng hợp % 6,0 

 c) Xây dựng các báo cáo tóm tắt % 0,6 

 d) Xây dựng văn bản trình thẩm định % 0,2 

 đ) Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch % 0,2 

d8 Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch % 8,0 
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2.3. Bảo vê,̣ triǹh duyêṭ báo cáo 

 Sau khi báo cáo quy hoạch và các bản vẽ được phác thảo xong đã tiến hành các 

bước tiếp theo để hoàn thiện và trình duyệt: 

1. Lấy ý kiến của các cơ quan trung ương (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Công thương, Bộ Xây dựng); các sở, ngành chức năng, các điạ phương cấp huyêṇ, 

các chuyên gia phản biện (Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh Khánh Hòa, TS Nguyễn Hải 

Âu – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh); 

2. Chỉnh sửa các bản vẽ, báo cáo thuyết minh theo các góp ý; 

3. Bảo vệ trước Hội đồng thẩm định tỉnh Khánh Hòa;  

4. Chỉnh sửa thông qua Hôị đồng Nhân dân Tỉnh; 

5. Hoàn thiêṇ báo cáo, trình UBND Tỉnh phê duyêṭ  

6. In ấn, bàn giao sản phẩm cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
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Chương 1  

ĐĂC̣ ĐIỂM ĐIẠ LÝ TƯ ̣NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HÔỊ 

1.1. ĐĂC̣ ĐIỂM ĐIẠ LÝ TƯ ̣NHIÊN 

1.1.1. Vi ̣ trí điạ lý 

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, có phần lãnh thổ trên đất liền 

nhô ra xa nhất về phía biển Đông: 

Phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên. Điểm cực bắc: 12052'15'' vĩ độ Bắc thuộc xã Đại 

Lãnh, huyện Van Ninh;  

Phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận. Điểm cực nam: 11042' 50'' vĩ độ Bắc thuộc xã 

Cam Lập, Tp. Cam Ranh; 

 Phía Tây giáp các tỉnh Đăk Lắk, Lâm Đồng.Điểm cực tây: 108040’33'' kinh độ 

Đông, thuộc xã Khánh Trung, huyện Khánh Sơn; 

 Phía Đông là biển đông, điểm cực đông trên đất liền: 109027’55'' kinh độ Đông 

tại mũi Hòn Đôi trên bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh. Đây cũng chính là điểm cực 

đông trên đất liền của nước ta. 

 Khánh Hòa còn có vùng biển, vùng thềm lục địa, các đảo ven bờ và huyện đảo 

Trường Sa. Trên phần đất liền và vùng lãnh hải là không phận của tỉnh Khánh Hòa. 

Tỉnh Khánh Hòa có hình dạng thon hai đầu và phình ra ở giữa, ba mặt là núi, 

phía Đông là biển. Nếu tính theo đường chim bay, chiều dài của tỉnh theo hướng Bắc 

Nam khoảng 160km, còn theo hướng Đông Tây, nơi rộng nhất khoảng 60km, nơi hẹp 

nhất từ 1 đến 2km ở phía Bắc, còn ở phía Nam từ 10 đến 15km. 

Diện tích của tỉnh Khánh Hòa1 là 5.217,6km2 (kể cả các đảo, quần đảo), đứng 

vào loại trung bình so với cả nước. Vùng biển rộng gấp nhiều lần đất liền, có khoảng 

200 hòn đảo lớn nhỏ ven bờ và các đảo san hô trong quần đảo Trường Sa. 

 Tỉnh Khánh Hòa nằm ở vị trí thuận tiện về giao thông đường bộ, đường sắt, 

đường biển và đường hàng không. Thành phố Nha Trang, trung tâm hành chính, kinh 

tế, văn hóa của tỉnh là đô thị loại I, một trung tâm du lịch lớn trong cả nước. 

 Việc giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Khánh Hòa và các tỉnh trong Nam, ngoài 

Bắc thuận lợi nhờ đường sắt xuyên Việt và Quốc lộ 1A xuyên suốt chiều dài của tỉnh. 

 Về phía Tây, tỉnh Khánh Hòa tựa lưng vào Tây Nguyên, là cửa ngõ thông ra 

biển của một số tỉnh Tây Nguyên qua Quốc lộ 26 và đường Đà Laṭ - Nha Trang. 

 Tỉnh Khánh Hòa có nhiều cảng biển, đặc biệt Cam Ranh là một cảng thiên 

nhiên vào loại tốt nhất trong nước và thế giới. 

 Về đường hàng không, thành phố Nha Trang và vùng phụ cận có thời tiết thuận 

lợi để phát triển ngành hàng không, đồng thời là một trạm tiếp vận thuận lợi cho các 

đường bay trong và ngoài nước. 

 Vị trí địa lý của tỉnh Khánh Hòa có ảnh hưởng lớn đến các yếu tố tự nhiên khác 

như: khí hậu, đất trồng, sinh vật. Vị trí địa lý của Khánh Hòa còn có ý nghĩa chiến 

                                              
1http://khanhhoa.gov.vn/ArticleId/A5D8AF40-C78D-4AE8-8AA7-298D15F51D92/tong-quan-khanh-hoa 

http://khanhhoa.gov.vn/ArticleId/A5D8AF40-C78D-4AE8-8AA7-298D15F51D92/tong-quan-khanh-hoa
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lược về mặt quốc phòng, vì nằm gần đường hàng hải quốc tế, có huyện đảo Trường Sa, 

cảng Cam Ranh và là cửa ngõ của Tây Nguyên thông ra biển Đông. 

1.1.2. Đăc̣ điểm điạ hiǹh 

Ở tỉnh Khánh Hòa có thể phân biêṭ 3 loaị điạ hình chính như sau:  

+ Điạ hình núi thấp đến trung bình: ở phía tây, thuôc̣ các huyêṇ Khánh Viñh, 

Khánh Sơn, Ninh Hòa, Vaṇ Ninh; cao 400-600 m, có nơi trên 2000m (đỉnh Chư Mư 

2.021m phía Tây Ninh Hòa). Điạ hình bi ̣ phân cắt phức tap̣, bề măṭ lởm chởm, đỉnh 

núi nhoṇ, sườn dốc.  

+ Điạ hình đồi: ven biển và quanh thành phố Nha Trang: cao 50-250m, có đăc̣ 

điểm sườn thoải, đỉnh tròn, gò đồi, núi thấp xen ke ̃với các thung lũng sông suối nhỏ, 

tương đối bằng phẳng, hơi nghiêng về phía biển.  

+ Điạ hình đồng bằng và cồn cát ven biển: phân bố thành môṭ dải kéo dài theo 

bờ biển, cao dưới 50m. Do bi ̣ núi phân cắt, đa ̃hình thành ba đồng bằng riêng biêṭ: 

- Đồng bằng Vaṇ Ninh - Ninh Hòa rôṇg khoảng hơn 800km2, cao 5-15m, bề 

măṭ điạ hình nghiêng về phía đông nam. 

- Đồng bằng Diên Khánh - Nha Trang rôṇg gần 400km2. Phần phía Tây, doc̣ 

sông Chò từ Khánh Bình đến Diên Đồng bi ̣ bóc mòn, cao 10-20m. Phần phía Đông là 

điạ hình tích tu ̣cao dưới 10m với bề măṭ bi ̣ phân cắt maṇh bởi các dòng chảy. 

- Đồng bằng Cam Ranh rôṇg khoảng 300km2 bằng phẳng, ít phân cắt, đô ̣ cao 

tăng dần về phía tây, từ 2m đến 30m 

Trên các bán đảo Cam Ranh, Hòn Gốm có những cồn cát, đuṇ cát trắng, cát 

vàng, cao 10-20m. 

+ Bờ biển khánh Hòa dài khoảng 200km, kéo dài từ Đaị Lañh tới mũi Cà Tiên - 

cưc̣ nam viṇh Cam Ranh. Bờ biển khúc khủy, có 8 cửa lac̣h, 10 đầm viṇh, 2 bán đảo, 

đươc̣ đánh giá là môṭ trong những bờ biển dài và đep̣ của nước ta. 

+ Thềm luc̣ điạ của Khánh Hòa rất đep̣, có khoảng 200 hòn đảo lớn nhỏ ven bờ 

và các đảo san hô. Giữa các đảo nổi, đảo ngầm là những vùng trũng tương đối bằng 

phẳng. Quần đảo Trường Sa gồm khoảng 100 đảo nổi, baĩ caṇ, baĩ ngầm phân bố rải 

rác trên môṭ diêṇ tích rôṇg khoảng 160-180 ngàn km2.  

Các loaị khoáng sản VLXD chủ yếu phân bố ở khu vưc̣ núi thấp đến trung bình 

(đá xây dựng, đá ốp lát); đất san lấp tâp̣ trung nhiều ở các vùng đồi; khu vưc̣ đồng 

bằng găp̣ phổ biến các loaị cát xây dựng, sét gac̣h ngói, cát thủy tinh, nước khoáng 

nóng, bùn khoáng. 

Đăc̣ điểm điạ hình Khánh Hòa đa ̃taọ ra những cảnh quan phong phú, đa daṇg, 

vừa mang tính đăc̣ thù của mỗi vùng, vừa mang tính đan xen, hòa nhâp̣. Vì vâỵ cần 

phát huy lơị thế của mỗi daṇg điạ hình, cảnh quan để khai thác tài nguyên hơp̣ lý, có 

hiêụ quả, đảm bảo tính bền vững, lâu dài. 

1.1.3. Đăc̣ điểm khí hâụ  

Nằm trong vùng nhiêṭ đới gió mùa, chiụ sư ̣chi phối của khí hâụ đaị dương, khí 

hâụ Khánh Hòa có những nét đôc̣ đáo với các đăc̣ điểm riêng biêṭ. So với các tỉnh, 

thành phía Bắc từ Đèo Cả trở ra và phía Nam từ Ghềnh Đá Bac̣ trở vào, khí hâụ ở 

Khánh Hòa tương đối ôn hòa hơn; thường có 2 mùa rõ rêṭ là mùa khô và mùa mưa.  
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- Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8. Những tháng đầu trời mát, nhiêṭ đô ̣170-250C, 

nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nưc̣, nhiêṭ đô ̣có thể lên tới 340C (ở Nha Trang) 

và 370-380C (ở Cam Ranh). 

 - Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, nhiêṭ đô ̣ không khí thay đổi 20-270C (ở 

Nha Trang) và 20-360C (ở Cam Ranh), mưa lớn tâp̣ trung vào tháng 11, tháng 12 gây 

lũ luṭ ở nhiều nơi trong tỉnh. 

 Nhiêṭ đô ̣ trung bình hàng năm của Khánh Hòa tương đối ổn định, thấp nhất 

27,10C năm 2014, cao nhất 27,50C năm 2012. Trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 

30km về phía Tây) có khí hâụ như Đà Laṭ và Sa Pa. Đô ̣ ẩm tương đối trung bình 5 

năm gần đây (2010-2015) ở trạm Nha Trang dao động khoảng 76,9% năm 2014 và 

79,2% năm 2010. 

Các yếu tố đăc̣ trưng của khí hâụ Khánh Hòa, theo số liêụ đo ở các traṃ Ninh 

Hòa, Nha Trang, Cam Ranh có thể nhâṇ rõ sư ̣biến đổi các yếu tố khí tươṇg theo vi ̣ trí 

không gian trong tỉnh: lươṇg mưa hàng năm giảm dần từ bắc đến nam và đô ̣ẩm không 

khí ít thay đổi. Lươṇg mưa trung bình năm trên dưới 2.000mm, tâp̣ trung chủ yếu vào 

mùa mưa. 

Về gió bão, trừ quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa ít khi có gió baõ. Tần số baõ 

đổ bô ̣vào Khánh Hòa thấp, 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bô ̣vào bờ 

biển nước ta. Tốc đô ̣gió 2-5m/s, hiếm khi trên 5m/s. Hướng gió đông namthiṇh hành 

từ tháng 4 đến tháng 9; thời gian còn laị (tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau) gió 

chuyển sang hướng bắc, đông bắc hoăc̣ đông. Đăc̣ biêṭ xuất hiêṇ gió tây khô và nóng 

(thường bắt đầu vào tháng 6, kết thúc vào tháng 9) và gió Tu Bông (khô laṇh, liên tuc̣, 

gió nhiều và có tốc đô ̣lớn, xuất hiêṇ trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 3).  

Đăc̣ điểm khí hâụ Khánh Hòa rất thuâṇ lơị cho các hoaṭ đôṇg khai thác, chế 

biến khoáng sản bởi tính chất ôn hòa, thời gian mưa ngắn. 

1.1.4. Đăc̣ điểm thủy văn 

Toàn tỉnh có khoảng 40 sông dài trên 10km, taọ thành maṇg lưới sông ngòi 

phân bố khá dày, khoảng 0,6-1km/km2. Hầu hết các sông đều ngắn và dốc, bắt nguồn 

từ vùng núi phía Tây, chảy ra biển phía Đông, taọ nên 3 lưu vưc̣ chính: 

 - Lưu vưc̣ sông Cái Ninh Hòa rôṇg 609km2; có các phu ̣ lưu là sông Đá Bàn, 

Suối Bông, Suối Trầu. Phân bố theo dòng chảy của sông Dinh là các baĩ cát sỏi và 

phần ha ̣du tâp̣ trung các thân sét đang đươc̣ khai thác làm gac̣h ngói. 

- Lưu vưc̣ sông Cái Nha Trang rôṇg 1750km2. Gắn liền với sông Cái Nha Trang 

là đồng bằng Diên Khánh – Nha Trang.Phân bố theo dòng chảy của hê ̣thống sông Cái 

có nhiều baĩ cát sỏi và các tích tu ̣sét gac̣h ngói.  

 - Lưu vưc̣ vùng đồng bằng Cam Ranh có diêṇ tích hep̣, các suối phần lớn chỉ là 

những dòng taṃ thời, chảy trong mùa mưa, ngoaị trừ sông Trà Duc̣ có nước quanh 

năm. Sông Trà Duc̣ bắt nguồn từ núi Nam Han (Cam Phưóc Tây) chảy theo hướng 

đông nam đổ ra biển ở Ba Ngòi, dài khoảng 3 km, diêṇ tích lưu vưc̣ 23km2.  

1.1.5. Đất cho hoaṭ đôṇg khoáng sản  

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 

10/4/2013 của Chính phủ), đất cho hoạt động khoáng sản ở tỉnh Khánh Hòa sẽ được 

nâng lên từ 214ha (0,22%) vào năm 2010 lên 1.027ha (1,19%) vào năm 2020. 
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1.2. ĐĂC̣ ĐIỂM DÂN CƯ, CƠ SỞ HA ̣TẦNG, KINH TẾ – XÃ HÔỊ 

1.2.1. Dân cư 

Khánh Hoà có 9 đơn vi ̣hành chính trưc̣ thuôc̣ là thành phố Nha Trang, thành 

phố Cam Ranh, thi ̣ xa ̃ Ninh Hòa; các huyêṇ: Vaṇ Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, 

Khánh Viñh, Khánh Sơnvà huyêṇ đảo Trường Sa.  

Theo Tổng cục Thống kê2, tính đến 31/12/2015, dân số tỉnh Khánh Hòa là 

1.205,3 ngàn người; mật độ 231 người/km2; tỷ lệ nam/nữ là 594,2 (49,6%)/611,2 

(50,7%); tỷ lệ thành thị / nông thôn là 541,3 (44,9%) / 664,0 (55,1%). Tỷ lệ tăng dân 

số hàng năm của 5 năm gần đây là 10,4% (2010), 9,9% (2012), 9,6% (2013), 5,9% 

(2014), 7,5% (2015); trung bình 5 năm tăng 8,66%/năm. 

Số lươṇg và tỷ lê ̣dân thành thi ̣ đông khiến Khánh Hòa trở thành tỉnh đô thi ̣hóa 

cao nhất trong các tỉnh miền Trung. 

Dân số phân bố không đều. Dân cư tâp̣ trung đông nhất ở thành phố Nha Trang 

(1/3 dân số toàn tỉnh). Huyêṇ Diên Khánh và thành phố Cam Ranh cũng có mâṭ đô ̣

dân số khá cao (xấp xỉ 400 người/km²). Thi ̣xa ̃Ninh Hòa và các huyêṇ còn laị ở đồng 

bằng có mâṭ đô ̣dân cư không chênh lêc̣h lớn và gần bằng mức trung bình toàn tỉnh 

(khoảng 200 người/km²). Các huyêṇ miền núi có mâṭ đô ̣ dân số tương đối thấp là 

Khánh Sơn (62 người/km²) và Khánh Viñh (29 người/km²). Nơi có mâṭ đô ̣dân số thấp 

nhất là huyêṇ đảo Trường Sa (0,39 người/km²). 

Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc năm 2015 chiếm 55,2% dân số. 

Hiêṇ có 32 dân tôc̣ đang sinh sống trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa, đa số là người 

Kinh; người thiểu số gồm dân tôc̣ Raglai , Êđê ...., cư trú chủ yếu ở các buôn, làng ven 

rừng. Người Kinh chiếm 95,5%; Raglai 3,17%; Hoa 0,58%; Gie-Triêng 0,32%; Ê đê 

0,25%; ... Trình đô ̣văn hóa phát triển không đều. 

1.2.2. Cơ sở ha ̣tầng 

a. Giao thông 

Theo http://khanhhoa.gov.vn/ và góp ý của Sở Giao thông vận tải(Công văn số 

2544/SGTVT-QLCL&ATGT ngày 23/12/2016): 

Khánh Hoà có cả 4 loaị hình giao thông: Đường bô,̣ đường sắt, đường hàng 

không và đường thuỷ. Đó là lơị thế để có thể phát triển môṭ nền kinh tế toàn diêṇ, giao 

lưu trong nước và quốc tế về các liñh vưc̣ thương maị, du lic̣h, sản xuất kinh doanh và 

trao đổi hàng hoá, taọ điều kiêṇ rất thuâṇ lơị cho hoaṭ đôṇg thăm dò, khai thác, chế 

biến, sử duṇg khoáng sản. 

Đường bô ̣

 + Quốc lô:̣ Qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 06 tuyến quốc lộ, trong đó có 4 

tuyến do Bộ Giao thông vận tải quản lý gồm: 

-Quốc lộ 1A qua điạ bàn tỉnh 152km, chạy dọc ven biển từ Đèo Cả đến Ghềnh 

Đá Bạc nối liền với các tỉnh phía Bắc và phía Nam; đã được đầu tư mở rộng 20,5m 

đưa vào khai thác năm 2015 từ đoạn Km1374+525 – Km1525+000;  

                                              
2http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=706&ItemID=13412 

http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=706&ItemID=13412
http://khanhhoa.gov.vn/
http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=706&ItemID=13412
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- Quốc lộ 26 dài 32km nối Ninh Hòa, qua đèo Phươṇg Hoàng với Đăk Lăk và 

các tỉnh Tây Nguyên; có điểm đầu nối với quốc lộ 1 tại Km1421+350, điểm cuối giáp 

với tỉnh Đắk Lắk tại Km32+000;  

- Quốc lộ 26B dài 14,3km, nền đường rôṇg 12m, măṭ đường rôṇg 7m;nối từ 

quốc lộ 1 tại Km1415+250tới Nhà máy đóng tàu Huyndai Vinashin;  

- Quốc lộ 27C qua địa bàn tỉnh dài 65,453km được chuyển từ hai tuyến đường 

tỉnh ĐT.653B và ĐT.654D. 

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa được ủy thác quản lý 2 tuyến quốc lộ:  

- Quốc lộ 1C dài 17km có điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 1 tại Km1445+000 

xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, điểm cuối giao với Nút giao thông giữa quốc lộ 

1 với tuyến tránh Diên Khánh, huyện Diên Khánh; 

- Quốc lộ 27B dài 8,66km, nền đường rộng 7,5m mặt đường rộng 5,5m có điểm 

đầu tại Km44+000 giáp với tỉnh Ninh Thuận, điểm cuối giao quốc lộ 1 tại 

Km1516+900(Km52+661 QL27B). 

+Đường tỉnh: trên địa bàn tỉnh có khoảng 492,23km đường do tỉnh quản lý, phần 

lớn hệ thống đường tỉnh có quy mô cấp V đến cấp II, bề rộng mặt đường từ 3,5m trở 

lên, trong đó mặt đường BTN chiếm 35,38% tương đương 174,15km; đường đá dăm 

láng nhựa chiếm 63,62% tương đương 313,17km và đường bê tông xi măng chiếm 1% 

tương đương 4,91km. 

+Đường huyện, đường xã: tổng chiều dài các tuyến đường khoảng 3.560,45km 

trong đó đường do huyện quản lý (bao gồm cả đường đô thị) là 988,9km và đường do 

xã quản lý là 2571,55km. Hiện nay tất cả các xã đều đã có đường ôtô vào trung tâm 

xã, chất lượng đường xã cũng đã được cải thiện nhờ thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới. 

Đường sắt 

Tuyến đường sắt thống nhất Bắc Nam chaỵ doc̣ tỉnh Khánh Hoà, dài khoảng 

149,2 km, qua thành phố Nha Trang và hầu hết các huyêṇ, thi ̣đồng bằng trong tỉnh. 

Trên điạ bàn tỉnh có 12 ga đường sắt. Các ga doc̣ tuyến là ga hỗn hơp̣, chỉ ga Nha 

Trang là ga chính, quy mô lớn, làm nhiêṃ vu ̣trung chuyển hành khách và hàng hoá từ 

Nha Trang tới các tỉnh phía Bắc và phía Nam.  

Đường hàng không 

Cam Ranh là cảng hàng không quốc tế, lượng khách năm 2015 đạt hơn 890.000 

khách. Riêng 3 tháng đầu năm 2016 đạt hơn một triệu, trong đó khách quốc tế khoảng 

500.000 (tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước). Dự báo khách quốc tế đến năm 

2020 đạt 2,5 triệu, năm 2025 sẽ đạt 4 triệu người và năm 2030 đạt gần 6 triệu. 

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-

2020 (Nghị quyết số 34 ngày 09/12/2015 của HĐND Tỉnh) tiếp tục phát triển dịch vụ 

vận tải, hàng không, ... nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Chuyển đổi công 

năng của Cảng Nha Trang thành cảng hành khách và tổ hợp dịch vụ để phát triển 

dịch vụ du lịch trong thời gian tới. Thúc đẩy việc đầu tư nâng cấp Cảng Hàng không 

quốc tế Cam Ranh theo quy hoạch đã phê duyệt. 
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Đường thủy 

Bờ biển Khánh Hòa có nhiều vùng viṇh kín gió, nước sâu laị gần với tuyến 

hàng hải quốc tế nên rất thuâṇ lơị cho xây dưṇg cảng biển.  

Về hệ thống cảng biển, trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà có các cảng biển sau: Cảng 

cát Đầm Môn; Cảng Hòn Khói; Cảng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Nghi Sơn; 

Cảng chuyên dùng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong; Cảng Nha Trang; bến cảng 

của Học viện Hải quân; Cảng tổng hợp Ba Ngòi; Cảng quốc tế Cam Ranh được khánh 

thành ngày 08/3/2016; Cảng quân sự Cam Ranh; Cảng nhà máy xi măng Cam Ranh. 

Riêng về cảng Nha Trang. Hiện nay, Cảng Nha Trang được quy hoạch, phát triển 

thành cảng đầu mối du lịch biển đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. 

b- Thuỷ lơị và cấp nước sinh hoaṭ 

a.Thủy lợi: Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và PT nông thôn, hiện nay trên địa 

bàn toàn tỉnh có tổng cộng 29 hồ chứa nước (trong đó: 28 hồ chứa nước đang khai thác 

sử dụng; 01 hồ hồ chứa nước đang xây dựng mới-hồ Tà Rục); có 104 đập dâng, 85 

trạm bơm đang hoạt động cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống 

nhân dân. Tổng công suất tưới thiết kế khoảng 32.000 ha, thực tế diện tích tưới được 

đạt khoảng 55-60%.  

Hiện trạng có một số tuyến đê ở vùng cửa sông để chống lũ, đê ngăn mặn ở ven 

biển, kè bờ để chống xói lở bờ sông, kè kết hợp với đường dạo chống sóng, chống xói 

lở bờ biển. 

b. Cấp nước sinh hoạt: theo tài liệu điều tra của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 

và Tổ chức sự kiện Thiên Minh, hiện nay có 15 công trình cấp nước sạch chính đang 

hoạt động với tổng công suất các nhà máy nước hơn 300.000 m3/ngày.đêm, cung cấp 

nước cho các thành phố thị xã, thị trấn, khu dân cư tập trung như sau: TP Nha Trang 

(Võ Cạnh, Xuân Phong); TP Cam Ranh (Cam Ranh); Cam Lâm (Suối Dầu, Cam 

Lâm); Ninh Hòa (Đá Bàn, Ninh Xuân, Ninh Sim,  Bình - Quang - Hưng,  Trung - Thân 

– Đông); Diên Khánh (Diên Sơn - Diên Điền, Diên Đồng, Phước - Lạc - Thọ); Vạn 

Ninh (TT. Vạn Giã); Khánh Vĩnh (TT. Khánh Vĩnh); Khánh Sơn (TT. Tô Hạp). 

Trong những năm qua, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông 

thôn cùng nhân dân và một số tổ chức khác, đã xây dựng các loại hình cấp nước cho 

nhân dân trên 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh và giải quyết cấp nước sạch cho trên 

80% dân số với tiêu chuẩn 50-70 lít/người/ngày đêm. 

Các thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư tập trung đều có nhà máy nước đảm 

bảo cấp nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xa ̃hôị của tỉnh. 

1.2.3. Kinh tế - xã hôị 

Quan điểm phát triển 

Theo Quy hoac̣h tổng thể phát triển kinh tế – xa ̃hôị đến năm 2020 tỉnh Khánh 

Hòa đa ̃đươc̣ Thủ tướng Chính phủ phê duyêṭ (251/2006/QĐ-TTg ngày 31/10/2006), 

các quan điểm cơ bản về phát triểntỉnh Khánh Hòa như sau: 

- Xây dưṇg Khánh Hòa thành trung tâm khu vưc̣ Nam Trung Bô ̣ và Tây 

Nguyên;  

- Đẩy nhanh tốc đô ̣tăng trưởng kinh tế, chuyển dic̣h cơ cấu kinh tế theo hướng 

công nghiêp̣ hoá, hiêṇ đaị hóa; 

http://khanhhoa.vietccr.vn/xem-tin-tuc/thong-tin-kinh-te-xa-hoi-khanh-hoa-default.html
http://khanhhoa.vietccr.vn/xem-tin-tuc/quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-so-251-2006-qd-ttg-ngay-31-10-2006-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tinh-khanh-hoa-den-nam-2020-default.html
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- Đầu tư phát triển toàn diêṇ, kết hơp̣ đẩy nhanh tốc đô ̣đô thi ̣ hoá và phát triển 

nông thôn; giảm dần sư ̣chênh lêc̣h về phát triển giữa các vùng trong Tỉnh. 

- Thưc̣ hiêṇ chiến lươc̣ phát triển con người, nâng cao dân trí và chất lươṇg 

nguồn nhân lưc̣; không ngừng cải thiêṇ và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng 

bào vùng miền núi và các đối tươṇg chính sách. 

Theo Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012 về xây dựng, phát triển tỉnh 

Khanh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương 

xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó thành phố Nha 

Trang là hạt nhân; là trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào 

tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức 

khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và của cả nước 

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020 

Theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐNDTỉnh, mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 là:  

Tập trung phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu 

theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội 

nhập quốc tế; tăng cường huy động các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, phát huy hiệu 

quả 4 chương trình kinh tế - xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm gắn với thực hiện 

Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị; khai thác đồng bộ, hiệu quả tiềm lực kinh 

tế biển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo 

và khoa học - công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực, nhất là đối với ngành y 

tế, giáo dục; bảo đảm hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội đa dạng, bao quát; tập trung 

giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ 

động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Phát huy sức mạnh  đại đoàn kết 

toàn dân; tăng cường và củng cố quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền 

biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Các chỉ tiêu chủ yếu 

1. Về kinh tế 

a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP3) bình quân hàng năm 7,5-8,0%.  

b) GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.200 USD/năm (70 triệu đồng). 

c) Đến năm 2020 cơ cấu kinh tế (GRDP) chuyển dịch theo hướng dịch vụ 

chiếm 39,28%; công nghiệp - xây dựng chiếm 34,33%; nông, lâm, thủy sản chiếm 

9,87%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) chiếm 16,52%. 

d) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 đạt trên 2.000 triệu USD.  

đ) Thu ngân sách nhà nước năm 2020 gấp 1,5-1,7 lần so với năm 2015. 

e) Tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GRDP bình quân hàng 

năm đạt 50-60%. 

g) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2016-2020 đạt trên 215 ngàn 

tỷ đồng. 

2. Về xã hội 

a) Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5-2,0%/năm theo chuẩn nghèo 2016-2020. 

                                              
3GRDP (Gross Regional Domestic Product):Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/VanBanPhapLuat/34_NQ_HDND.doc
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b) Số lao động có việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm 9.000 người.  

c) Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 80%, trong đó tỷ lệ lao 

động qua đào tạo nghề đạt khoảng 60%. 

d) Đạt 08 bác sĩ và 32 giường bệnh công lập trên 10.000 dân (không kể 

giường y tế xã). 

đ) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) dưới 9%. 

e) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt trên 80%.  

g) Tỷ lệ dân số đô thị năm 2020 đạt 60%. 

h) 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương ứng 53/94 xã); 90% số xã còn 

lại đạt 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên (tương ứng 37/41 xã). 

3. Về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững 

a) Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt từ 47,5% trở lên. 

b) Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2020 đạt trên 95%.  

c) Phấn đấu 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. 

Thành quả bước đầu 

Theo báo cáo của UBND Tỉnh (Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 8/11/2016), 10 

tháng đầu năm 2016, kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục phát triển: chỉ số sản xuất công 

nghiệp tăng 7,52%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,8%; doanh thu du lịch tăng 

20,7%; thu nội địa bằng 95,6% dự toán;... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường 

được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo; cơ bản 

được bảo đảm;...; quốc phòng, an ninh được giữ vững. 

I.2.4. Hiêṇ traṇg môi trường 

Theo báo cáo điṇh kỳ 5 năm của Sở TN&MT, hiêṇ traṇg môi trường giai đoaṇ 

2011-2015 của tỉnh Khánh Hòa như sau: 

1. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt lục địa 

Theo kết quả quan trắc từ hệ thống quan trắc trên địa bàn tỉnh, chất lượng nước 

mặt tại các sông, hồ trong 5 năm qua không bị suy giảm, chất lượng nước tại các hồ 

thường tốt hơn so với các sông. 

Về xâm nhập mặn tại các sông, mức nhiễm mặn tại cầu Bình Tân luôn cao hơn 

so với sông Cái Nha Trang (vị trí cầu sắt Vĩnh Ngọc) về mức độ và tần suất.  

 2.Hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất 

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất tại 11 điểm quan trắc, các khu 

vực có diễn biến chất lượng nước dưới đất khá tốt với hầu hết các thông số môi trường 

nằm trong giới hạn cho.  

3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước biển ven bờ 

Tại khu vực các rạn san hô, nhìn chung, các giá trị của các thông số khảo sát 

trong năm 2010 và 2013 thể hiện chất lượng môi trường nước luôn trong tình trạng 

khá tốt. Nếu xem xét một cách chi tiết thì chất lượng nước vào năm 2013 được cải 

thiện hơn so với năm 2010.  

4. Hiện trạng chất lượng môi trường trầm tích biển  

http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/uploads/News/Bao%20cao%20HTMT%202015-Cong%20TTDT.pdf
http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/uploads/News/Bao%20cao%20HTMT%202015-Cong%20TTDT.pdf
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Trầm tích biển đã bị ô nhiễm cục bộ kim loại nặng tại khu vực cảng Huyndai 

Vinashin và ô nhiễm dầu đôi khi cũng xảy ra trên diện rộng nhưng ở mức độ nhẹ. Hàm 

lượng các chất hữu cơ trong trầm tích không ảnh hưởng tới đời sống động vật đáy.  

Theo thời gian, chất lượng trầm tích biển ven bờ Khánh Hòa không có sự biến 

động lớn mặc dù có sự gia tăng hoặc giảm hàm lượng của một số thông số.  

5. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

Chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn 2011–2015 tốt hơn ở các khu 

dân cư đô thị, nông thôn, bãi rác và cả các khu sản xuất kinh doanh; ngoại trừ ở một số 

khu vực dự án đang thi công và các hoạt động khai thác khoáng sản. Tại các khu vực 

miền núi (thị trấn Khánh Vĩnh, Tô Hạp), chất lượng môi trường không khí khá tốt, các 

chỉ tiêu phân tích đều thấp hơn giá trị giới hạn. Ô nhiễm bụi thường xảy ra ở các khu 

vực có hoạt động giao thông, sản xuất mạnh. Tiếng ồn duy trì ở mức cao và vượt quy 

chuẩn tại 2 vị trí Ngã ba Cây Dầu Đôi và Tp Cam Ranh. Tại các khu vực khác, kể cả 

khu dân cư gần các khu công nghiêp̣, mức ồn đo được đều nhỏ hơn 70dBA. Tuy vậy, 

Nha Trang và các vùng nội thị khác, vẫn còn tồn tại các cơ sở như dệt lưới trũ, gia 

công cơ khí, chế biến đồ gỗ, … nằm xen kẽ với khu dân cư và gây ồn cho các khu vực.  
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Chương 2  

KHÁI QUÁT VỀ ĐIẠ CHẤT – KHOÁNG SẢN 

Về đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, toàn bộ diện tích tỉnh Khánh 

Hòa đã được đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 trong nhóm 

tờ Bến Khế – Đồng Nai (Nguyêñ Đức Thắng chủ biên thành lâp̣, 1988; Nguyêñ Xuân 

Bao chủ biên hiêụ đinh, 1998). 

Hầu hết diêṇ tích tỉnh Khánh Hòa (ngoaị trừ 126km2 phía Tây, thuôc̣ tờ bản đồ 

số hiệu D-49-86-A) đa ̃đươc̣ đo ve ̃lâp̣ bản đồ điạ chất và điều tra khoáng sản  quốc gia 

tỷ lê ̣1:50.000, thuộc các nhóm tờ sau: 

- Nhóm tờ Nha Trang (Jan Jurak chủ biên, 1991) nằm troṇ trong tỉnh Khánh 

Hòa, giới haṇ ở phía tây kinh tuyến 108o45’; từ vi ̃đô ̣12o00’ đến 12o45’ 

- Phía Bắc thuôc̣ nhóm tờ Tuy Hòa (Trương Khắc Vy và nnk, 1996);  

- Phía Nam thuôc̣ nhóm tờ Phan Rang – Cam Ranh (Petr. Stepanek, Hồ Troṇg 

Tý, 1986).  

- Môṭ phần nhỏ phía Tây kinh tuyến 108o45’ thuôc̣ nhóm tờ Bắc Đà Laṭ 

(Nguyêñ Quang Lôc̣ chủ biên, 2005). 

Để phuc̣ vu ̣cho điạ phương, tỉnh Khánh Hòa đa ̃ thưc̣ hiêṇ biên hôị bản đồ điạ 

chất – khoáng sản toàn tỉnh tỷ lê ̣1:50.000 trên cơ sở kết quả đo ve ̃các nhóm tờ. Đó là: 

- Bản đồ điạ chất và khoáng sản tỉnh Khánh hòa tỷ lê ̣1:50.000 (Nguyêñ Ngoc̣ 

Hoa, Võ Văn Vấn và nnk biên hôị, 1996) 

- Bản đồ điạ chất và khoáng sản tỉnh Khánh hòa tỷ lê ̣1:50.000 do Liên đoàn 

Quy hoac̣h và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung biên tâp̣ phuc̣ vu ̣ Quy hoac̣h 

khoáng sản tỉnh Khánh Hòa năm 2008. 

- Bản đồ điạ chất và khoáng sản tỉnh Khánh hòa tỷ lê ̣1:50.000 được biên tập 

phục vụ Báo cáo Quy hoạch khoáng sản tỉnh Khánh hòa đến năm 2015 và định hướng 

sau năm 2015 trên cơ sở bản đồ địa chất năm 2008 của Liên đoàn Quy hoac̣h và Điều 

tra Tài nguyên nước miền Trung. Các tác giả đã hiêụ chỉnh ranh giới các thành taọ Đê ̣

tứ cho phù hơp̣ với điạ hình; bổ sung kết quả khảo sát và câp̣ nhâṭ các thông tin mới về 

điạ chất, khoáng sản. 

Về thăm dò khoáng sản, từ năm 1990 đươc̣ tiến hành maṇh và tâp̣ trung vào các 

loaị đá xây dưṇg, đá ốp lát, cát thủy tinh, nước khoáng nóng.  

Đề tài đánh giá kinh tế điạ chất khoáng sản VLXD, nước khoáng, bùn khoáng 

của tỉnh Khánh Hòa (Nguyêñ Đức Thái, 2007) đa ̃đánh giá đươc̣ hiêṇ traṇg khai thác, 

sử duṇg, tiềm năng kinh tế và điṇh hướng khai thác, chế biến hơp̣ lý, có hiêụ quả 

khoáng sản VLXD, nước khoáng, nước nóng và bùn khoáng.  

Về điạ chất thủy văn: trong các năm 1982-1987, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền 

Trung đa ̃điều tra, thành lâp̣ bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lê ̣ 1:200.000 phủ hết diêṇ tích 

Tỉnh Khánh Hòa; tỷ lê ̣1:50.000 vùng Nha Trang - Cam Ranh (1994-1997) đa ̃phủ kín 

nửa phía Đông của tỉnh; năm 2000, đa ̃hoàn thành báo cáo kết quả thành lâp̣ loaṭ bản 

đồ Địa chất môi trường tỉnh Khánh Hòa. 
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Hầu hết các tờ bản đồ điạ chất tỷ lê ̣ 1:50.000 trên diêṇ tích tỉnh Khánh Hòa 

đươc̣ đo ve ̃từ trước thâp̣ niên 90 của thế kỷ trước, điều kiêṇ giao thông khi đó còn rất 

khó khăn, nhiều vùng núi cao ở Khánh Viñh, Khánh Sơn chỉ đươc̣ đo ve ̃ bằng ảnh 

hàng không, do đó kết quả đo ve,̃ nhất là điều tra khoáng sản còn rất nhiều haṇ chế. 

Tuy nhiên, các tài liêụ nghiên cứu điạ chất – khoáng sản đã phản ánh đươc̣ đăc̣ điểm 

điạ chất và những nét cơ bản về tài nguyên khoáng sản của Khánh Hòa, làm cơ sở để 

tiến hành các hoaṭ đôṇg khai thác, chế biến khoáng sản, mà troṇg tâm tâp̣ trung vào 

nhóm vật liệu xây dựng và nước khoáng 

2.1. ĐĂC̣ ĐIỂM ĐIẠ CHẤT 

Theo các tài liệu hiện có, những nét cơ bản về địa chất tỉnh Khánh Hòa như sau: 

ĐIẠ TẦNG 

Trong phaṃ vi đất liền tỉnh Khánh Hòa có mặt các phân vị địa tầng (từ cổ đến 

hiện đại) như sau:  

Trias trung.Hê ̣tầng Mang Yang (T2my) 

Các thành taọ hê ̣tầng Mang Yang (Nguyễn Kinh Quốc, 1985) chỉ lô ̣ra khoảng 

14km2 ở phía Bắc tỉnh, thuôc̣ các xa ̃Xuân Sơn, Vaṇ Hưng (núi Đaṇ, núi Bồ Đà, Hòn 

Ngang). Măṭ cắt điạ chất từ dưới lên gồm: 

- Phần dưới: Cát kết arkos xen cát kết, bôṭ kết tuf màu trắng phớt luc̣, ít lớp 

mỏng sét kết màu xám, bôṭ kết màu nâu đỏ, dày 100-200m;  

- Phần trên: Ryolit màu xám trắng xanh nhaṭ xen tuf ryolit và cát kết tuf, cuôị 

kết tuf, dày 100-150m. 

Chúng bi ̣ cát kết, bôṭ kết của hê ̣ tầng Đray Linh phủ không chỉnh hơp̣ ở phía 

Nam núi Đaṇ. 

Khoáng sản liên quan có vàng ở Hòn Ngang; vâṭ liêụ xây dưṇg và kaolin trong 

vỏ phong hóa ở Dốc Thi.̣  

Jura ha.̣ Hê ̣tầng Đray Linh (J1đl) 

Các đá trầm tích hê ̣ tầng Đray Linh (Vũ Khúc và nnk, 1983) lộ rakhoảng 

113km2 ở Đá Bàn, Hoa Huỳnh, Núi Đèo thuôc̣ các xa ̃Ninh An, Vaṇ Hưng, dưới dạng 

các phức nếp lồi kéo dài phương ĐB-TN với các cánh dốc thoải. Thành phần thac̣h 

hoc̣ chủ yếu là cát kết, bôṭ kết, đá phiến sét. Măṭ cắt từ dưới lên gồm: 

- Phần dưới (200-250m): Sét kết, bôṭ kết màu xám đen chứa vôi và kết hac̣h 

silic; 

- Phần trên (khoảng 200m): Cát bôṭ kết màu xám vàng xen cát kết.  

Khoáng sản liên quan có vàng ở Đá Bàn trong đới milonit hóa, thac̣h anh hóa; 

sét gac̣h ngói trong vỏ phong hóa. 

Jura trung. Hê ̣tầng La Ngà (J2ln) 

Các đá đươc̣ xếp vào hê ̣ tầng La Ngà (Vũ Khúc và nnk, 1984) lộ ra rôṇg rãi 

(khoảng gần 500km2) ở phía Tây, taọ thành dải lớn kéo từ Ninh Tân, Khánh Bình 

xuống thi ̣ trấn Khánh Viñh, Khánh Phú và quanh thi ̣ trấn Tô Hap̣. Thành phần thac̣h 

hoc̣ bao gồm các đá bôṭ kết, cát kết, cát bôṭ kết. 

Măṭ cắt ở khu vưc̣ Ninh Hòa từ dưới lên gồm: 

- Tâp̣ 1: Bôṭ kết màu xám sâm̃ và sét kết màu đen phân lớp mỏng xen ke ̃nhau.  
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- Tâp̣ 2: Cát kết ít khoáng haṭ vừa màu xám vàng, phần trên có xen các lớp cát 

bôṭ kết, sét kết. 

Măṭ cắt ở lưu vưc̣ sông Tô Hap̣ từ dưới lên gồm 3 tâp̣: 

- Tâp̣ 1: Sét kết màu đen xen bôṭ kết phân lớp mỏng. Dày 250-300m. 

- Tâp̣ 2: Bôṭ kết, cát kết màu xám, xám vàng. Dày 150m. 

- Tâp̣ 3: Cát kết haṭ nhỏ xen cát kết haṭ vừa màu xám vàng. Dày 200m. 

Các đá của hê ̣ tầng bi ̣ xuyên cắt, sừng hóa maṇh bởi các thành taọ xâm nhâp̣ 

tuổi Creta (các phức hê ̣Điṇh Quán, Đèo Cả, Ankroet).  

Khoáng sản liên quan có sét gac̣h ngói, đất san lấp trong vỏ phong hóa. 

Creta ha.̣ Hê ̣tầng Đèo Bảo Lôc̣ (K1đbl) 

Các đá thuôc̣ hê ̣ tầng Đèo Bảo Lôc̣ (Nguyêñ Xuân Bao, 1977) phân bố ở Đèo 

Ro ̣Tươṇg, Diên Tho,̣ Diên Lâm và Thành Sơn, Sơn Lâm. Diêṇ lô ̣khoảng 135km2.  

Thành phần thac̣h hoc̣ gồm andesit, andesitodacit, dacit và tuf của chúng. Đôi 

nơi xen ít lớp mỏng đá trầm tích sét kết, sét bôṭ kết. Dày khoảng 300m. 

Ở phía tây Nha Trang, trong các đá núi lửa của hê ̣ tầng có biểu hiêṇ quăṇg 

sulfur, vàng và khoáng vâṭ chứa đồng kèm vành phân tán chì, kem̃, thiếc, malachit và 

đồng tư ̣ sinh xâm tán daṇg ổ, mac̣h mỏng. Các đá phun trào của tầng có giá tri ̣ thưc̣ 

duṇg trong giai đoaṇ hiêṇ nay để sản xuất vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường.  

 Creta. Hê ̣tầng Nha Trang (Knt) 

Hê ̣ tầng Nha Trang (Belouxop A. và nnk, 1984) phân bố rất rôṇg raĩ ở quanh 

khu vưc̣ Nha Trang (Hòn Chỏng Goṇg, núi Duê ̣Bà, Hòn Khô, Hòn Chín Khúc, núi 

Bùng Binh, núi Cầu Hin, Hòn Nhoṇ); đảo Hòn Gốm, Hòn Tre; nam Cam Ranh (ven 

biển phía tây Hòn Rồng, núi Tà Lương). Tổng diêṇ lô ̣khoảng hơn 300km2. 

Thành phần thac̣h hoc̣ chủ yếu là các đá phun trào: ryolit, dacit, ít andesit và tuf 

của chúng; các đá tướng á núi lửa: granophyr, ryolit porphyr. Măṭ cắt của hê ̣tầng đươc̣ 

chia thành hai tâp̣: 

- Tâp̣ dưới: Andesit, andesitodacit, dacit và tuf của chúng. Dày hơn 250m. 

- Tâp̣ trên: Ryolit, felsit porphyr, ít hơn có ryodacit porphyr với khối lươṇg khá 

lớn các đá tuf xen ke ̃có thành phần tương ứng. Dày 250-350m. 

Các đá ryolit, ryolit porphyr, ryodacit thường có màu xám nhaṭ, xám tro, đôi khi 

xám đen hoăc̣ phớt tím gu,̣ nâu nhaṭ, kiến trúc porphyr với nền felsit hoăc̣ vi khảm, cấu 

taọ daṇg khối hoăc̣ dòng chảy.  

Các đá felsit thường có màu xám nhaṭ hoăc̣ phớt hồng, chứa ít vi ban; kiến trúc 

vi porphyr với nền felsit; cấu taọ daṇg khối hoăc̣ dòng chảy. 

Andesit, andesitodacit, dacit có màu xám đen, xám luc̣; kiến trúc porphyr với 

nền andesit, cấu taọ daṇg khối.  

Các đá vuṇ kết núi lửa có màu xám nhaṭ, tím nhaṭ; kiến trúc mảnh đá vuṇ tinh 

thể, cấu taọ dòng chảy. 

Khoáng hóa liên quan có các biểu hiêṇ thac̣h anh hóa, kaolin hóa, epidot hóa, 

chlorit hóa với quăṇg sulfur (pyrit) có chứa vàng (đèo Rù Rì, núi Cầu Hin).  

Các đá của hê ̣ tầng hiêṇ đang đươc̣ sử duṇg làm vâṭ liêụ xây dưṇg rất phong 

phú về chủng loaị.  
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Creta thươṇg. Hê ̣tầng Đắc Rium (K2đr) 

Các trầm tích màu đỏ đươc̣ liên hê ̣với hê ̣tầng Đắc Rium (Abramov N. và nnk, 

1984) chỉ lô ̣ ra ở Hòn Môṭ (Ninh Hòa) (khoảng 1,5km2) và sông Cầu (phía tây Nha 

Trang gần 30km) (Khoảng 1,7km2). Măṭ cắt của hê ̣tầng gồm: 

- Cuôị kết, saṇ kết, cát kết haṭ thô xen ke ̃ nhau. Thành phần cuôị chủ yếu là 

thac̣h anh, cát kết bi ̣phong hóa màu vàng và andesit, ryolit màu đen (sản phẩm phong 

hóa của hê ̣tầng Nha Trang). Dày 60m. 

- Cát kết phân lớp xiên xen bôṭ kết màu nâu gu.̣ Dày khoảng 10m. 

Creta thươṇg. Hê ̣tầng Đơn Dương (K2đd) 

Các đá đươc̣ liên hê ̣với hê ̣ tầng Đơn Dương (Nguyêñ Kinh Quốc, 1979) phân 

bố ở khu vưc̣ núi Ca Luc̣ Đaị B, núi Ba Du, núi Tha Nhanh (ranh giới với tỉnh Lâm 

Đồng ở phía tây và tây nam Khánh Sơn) (Khoảng hơn 125km2). 

Các đá phun trào có thành phần thac̣h hoc̣ chủ yếu là dacit, ryodacit, ryolit, 

felsit và tuf của chúng màu xám, xám sáng; dày trên 1250m. 

Các loaị đá của hê ̣tầng có thể dùng làm vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường. 

 CÁC TRẦM TÍCH ĐÊ ̣TỨ 

Các thành taọ trầm tích Đê ̣ tứ trên đất liền tỉnh Khánh Hòa phân bố ở 4 đồng 

bằng chính: Vaṇ Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang và Cam Ranh với tổng diêṇ tích khoảng 

trên 1.500 km2; gần 1/3 diêṇ tích toàn Tỉnh. 

 Ở Vaṇ Ninh, đồng bằng Đê ̣tứ taọ thành dải hep̣ doc̣ theo ven biển và dải Hòn 

Gốm; rôṇg khoảng 250km2; dày 10-20m tới 20-35m.  

Ở Ninh Hòa, trầm tích Đê ̣tứ phân bố trên diêṇ khoảng 580km2 từ cửa sông Cái 

Ninh Hòa và Hòn Khói tới chân núi phía tây; dày 5-15m.  

Trầm tích Đê ̣tứ ở đồng bằng Nha Trang rôṇg khoảng 380km2, doc̣ thung lũng 

sông Cái Nha Trang từ bờ biển qua Diên Khánh, Khánh Viñh; dày 10-25m tới 48m. 

Ở Cam Ranh, đồng bằng Đê ̣tứ rôṇg khoảng 300km2, taọ thành hai dải: Dải Tây 

Viṇh Cam Ranh từ chân núi Cầu Hin xuống ven biển Cam Thiṇh Đông; Dải bán đảo 

Cam Ranh dài 25km, rôṇg 2-4km. Dày từ 20m tới hơn 60m.  

Theo nguồn gốc và tuổi các phân vi ̣trầm tích Đê ̣tứđược chia ra: 

 1. Pleistocen thươṇg. Trầm tích biển (mQ1
3) 

Lộ ra dưới daṇg thềm biển cổ bi ̣ bóc mòn doc̣ theo chân núi phía Tây các đồng 

bằng ven biển với bề măṭ nghiêng thoải ở đô ̣cao 10-30m hoăc̣ găp̣ trong các lỗ khoan 

dưới lớp phủ trầm tích trẻ hơn dày từ môṭ vài m tới 16,5m (LK31 từ 16,5-48,2m).  

Măṭ cắt tổng hơp̣ gồm hai tâp̣ từ trên xuống: 

 - Tâp̣ 1: Sét, sét pha màu loang lổ nâu vàng, xám tro, nén vừa đến chăṭ, đôi nơi 

kep̣ tâp̣ á cát mỏng màu xám sáng; dày trung bình 2-10m, có nơi tới 24,4m (LK31);  

lô ̣ra ở khu thi ̣trấn Ninh Hòa, Diên Tho,̣ Nam thi ̣ trấn Diên Khánh; 

 - Tâp̣ 2: Cát, cát pha, cát saṇ chứa cuôị màu xám nâu, xám vàng loang lổ gắn 

kết yếu; có chỗ xen kep̣ lớp sét pha mỏng; dày trung bình 2-8 m, có chỗ tới 13,4m 

(LK 29 - Viñh Thái); lô ̣thành dải ở phía Tây đồng bằng Cam Ranh.  

 Trầm tích Pleistocen thươṇg phủ không chỉnh hơp̣ trên đá gốc trước Đê ̣tứ và bi ̣ 

các thành taọ Holocen phủ không chỉnh hơp̣. Dày 3-32 m. 
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2. Holocen ha ̣– trung. Trầm tích sông - biển (amQ2
1-2) 

Trầm tích sông - biển Holocen ha ̣ - trung phân bố ở thung lũng sông Cái Nha 

Trang và sông Cái Ninh Hòa, taọ thành đồng bằng cao bằng phẳng, ở đô ̣cao 3-10m.  

Thành phần thac̣h hoc̣ chủ yếu là sét, sét pha, cát pha chứa ít sỏi cuôị màu xám 

sáng, xám vàng, xám đen. Măṭ cắt trầm tích gồm hai phần: 

Phần trên: Sét, sét bôṭ, ít cát màu xám chứa nhiều di tích thưc̣ vâṭ và ít mảnh vỏ 

sò, ốc, cuôị sỏi; dày 1-10m (LK10).  

Phần dưới: Cát, cát pha chứa ít cuôị sỏi màu xám vàng, xám sáng, rời rac̣; đôi 

nơi xen các lớp sét mỏng; dày 2-6m, có nơi tới 11m (LK 1 - Ninh Hòa).  

Chiều dày của tầng thay đổi 2-11m. Khoáng sản liên quan có sét gac̣h ngói. 

3. Holocen trung. Trầm tích biển (mQ2
2) 

Trầm tích biển Holocen trung phân bố doc̣ theo bờ biển, taọ thành dải rôṇg từ 

Đaị Lañh xuống thi ̣trấn Vaṇ Gia ̃và từ Cam Hòa xuống Cam Thiṇh Đông.  

Thành phần chủ yếu là cát đa khoáng, cát pha chứa ít itmenit, mảnh vỏ sò, san 

hô, ít cuôị sỏi màu xám sáng. Môṭ số nơi ở Vaṇ Ninh găp̣ sét, sét pha có thể sử duṇg 

để sản xuất gac̣h đươc̣. Ở Hòn Gốm, các dải sa khoáng titan (ilmenit) có giá tri ̣ công 

nghiêp̣ nằm trong cát nguồn gốc biển Holocen trung. 

Trầm tích biển Holocen trung thường bi ̣ trầm tích sông - biển Holocen trung - 

thươṇg và trầm tích biển Holocen thươṇg phủ. Dày 2-9m. 

4. Holocen trung - thươṇg (Q2
2-3) 

Theo nguồn gốc, có thể phân chia trầm tích Holocen trung – thươṇg ra trầm tích 

sông (a), biển (m), sông-biển (am) và biển-đầm lầy (mb). 

+ Trầm tích sông (aQ2
2-3): taọ thành thềm hai bờ sông Cái Nha Trang (đoaṇ 

Diên Lâm - Diên Phước), rôṇg 200-400m, bề măṭ cao 0,5-5m so với mưc̣ nước sông. 

Thành phần trầm tích chủ yếu là cát, sỏi, cuôị màu xám vàng, xám tro, xám sáng. Suôi 

xuống ha ̣ du, hàm lươṇg cuôị sỏi giảm dần, cát gia tăng. Rải rác trong tầng găp̣ các 

thấu kính sét, sét pha mỏng màu xám đen. Dày 1,5-5m. 

Khoáng sản liên quan là các loaị vâṭ liêụ xây dưṇg cát, cuôị sỏi khá phong phú.  

+ Trầm tích biển (mQ2
2-3): Cát ít bôṭ màu xám vàng haṭ miṇ đến trung, đôi nơi 

lâñ mảnh san hô. Dày 2-12m. 

+ Trầm tích sông - biển(amQ2 
2-3): phân bố rôṇg ở phần ha ̣lưu các sông, suối 

lớn, taọ thành các dải bằng phẳng, cao 1-5m so với mưc̣ nước sông. Thành phần trầm 

tích thay đổi theo măṭ cắt từ trên xuống gồm phần trên là sét pha cát; chuyển xuống 

phần đáy chỉ găp̣ trong các lỗ khoan là cát haṭ miṇ đến thô, saṇ sỏi màu. Dày 3-9m. 

+ Trầm tích biển - đầm lầy(mbQ2
2-3): phân bố ở những vùng đất thấp bi ̣ ngâp̣ 

triều không thường. Thành phần trầm tích chủ yếu là cát pha, sét, bùn, mùn thưc̣ vâṭ 

đang phân hủy, than bùn chứa mảnh sò ốc màu xám đen, xám tro. Dày 2-8m. 

Khoáng sản liên quan có các ổ, thấu kính than bùn với chiều dày không lớn. 

5. Holocen thươṇg (Q2
3) 

Các trầm tích Holocen có thể phân chia theo nguồn gốc ra trầm tích sông (a), 

biển (m), sông – đầm lầy (ab).  

Trầm tích sông hiêṇ đaị (aQ2
3) 
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Phân bố doc̣ các lòng sông hiêṇ đaị. Thành phần trầm tích phổ biến là cát haṭ 

thô chứa sỏi saṇ ở thươṇg du và sét, bôṭ cát chứa ít saṇ sỏi ở phần ha ̣du.  

Cát sông đang đươc̣ khai thác từ tầng trầm tích này. Dày 4-8 m. 

+ Trầm tích biển(mQ2
3): phân bố thành các bãi cát dài bám theo đường bờ biển, 

kéo không liên tuc̣ từ Đaị Lañh vào thi ̣ trấn Ba Ngòi, ranh giới ngoài trùng với đường 

bờ hiêṇ đaị (tức là ứng với mức triều lên lớn nhất).  

Thành phần trầm tích là cát thac̣h anh haṭ miṇ đến trung màu xám trắng, xám 

vàng nhaṭ, rời rac̣, mài tròn và choṇ loc̣ trung bình đến tốt. Tùy từng nơi, trong cát có 

chứa sa khoáng ilmenit, ít cuôị sỏi, vỏ sò và môṭ số vâṭ liêụ khác. Môṭ số đoaṇ bãi 

phẳng, đep̣, sac̣h, ít sóng trở thành những bãi tắm lý tưởng như Đaị Lañh, Dốc Lết, 

Nha Trang, Baĩ Dài v.v... Dày 1-4 m. 

Các dải tích tu ̣ cát ngầm doc̣ bờ biển, chỉ phơi lô ̣ môṭ phần khi triều xuống. 

Thành phần trầm tích chủ yếu là cát thac̣h anh haṭ miṇ đến vừa màu xám sáng, có chứa 

ít cuôị sỏi và các raṇ san hô. Dày 1-4m. 

+ Trầm tích sông - đầm lầy(abQ2
3): ở thung lũng ha ̣nguồn sông Cái Nha Trang, 

nơi điạ hình thấp trũng, cao 0,2-4,5m so với mưc̣ nước sông. Thành phần trầm tích chủ 

yếu là bôṭ, sét chứa mùn thưc̣ vâṭ màu xám tro, mềm bở. Dày 1- 8 m. 

6. Các thành taọ trầm tích Đê ̣tứ không phân chia 

+ Tàn tích(eQ): phân bố chủ yếu ở các vùng đồi thấp phát triển trên các đá trầm 

tích sét kết, bôṭ kết, cát kết của hê ̣ tầng Đray Linh (J1đl) và La Ngà (J2ln) và rải rác 

trên các đá granit, ryolit ở các đồi nhỏ bi ̣ bóc mòn, rửa trôi.  

Thành phần tàn tích phong hóa từ các trầm tích tuổi Jura là sét, sét pha lâñ dăm, 

saṇ bi ̣ laterit hóa màu xám vàng loang lổ. Tàn tích trên granit có thành phần cát pha, 

bôṭ sét chứa vảy mica và các mảnh vuṇ, tảng đá. Dày 1-12m. 

Khoáng sản liên quan có sét gac̣h ngói, kaolin, vâṭ liêụ san lấp. 

+ Sườn tích(dQ): phân bố ven các sườn núi chuyển tiếp xuống; thành phần hỗn 

tap̣ phu ̣thuôc̣ vào đá gốc. Dày2-9m. 

+ Tàn tích - sườn tích(edQ): phân bố ở các vùng đồi thấp phía tây các đồng 

bằng, ở bâc̣ điạ hình 10-70m. Thành phần chủ yếu là cát, sét, dăm, saṇ laterit, mảnh đá 

gốc sắc caṇh, rời rac̣. Dày 5-10m. 

+ Lũ tích - sườn tích(pdQ): phát triển ở các cửa khe, suối caṇ, dòng taṃ thời, 

thung lũng suối đổ xuống đồng bằng, daṇg các nón phóng vâṭ. Thành phần trầm tích 

thay đổi từ đỉnh nón (vâṭ liêụ thô gồm tảng lăn đá gốc, saṇ, cát) xuống vành nón tiếp 

giáp với đồng bằng (sét pha, cát pha, sét chứa saṇ sỏi). Dày 3-12m. 

+ Trầm tích sông - lũ tích(apQ): taọ thành bâc̣ cao 5-20m phía tây các đồng 

bằng. Thành phần trầm tích gồm cát, sét chứa cuôị saṇ, ít tảng lăn đá gốc. Dày 2-10m. 

+ Trầm tích gió(vQ): do gió taọ thành các cồn cát nổi cao trên điạ hình, ở các 

bâc̣ điạ hình 20-30m, 30-40m hoăc̣ 50-60m. Các cồn cát có sườn thoải ở hướng đón 

gió, sườn dốc ở hướng ngươc̣ laị. Hiêṇ taị, các cồn cát đang dic̣h chuyển dần vào phía 

trong nôị điạ gây ra tai biến cát lấn. Thành phần chủ yếu là thac̣h anh màu xám sáng, 

xám vàng nhaṭ, haṭ miṇ đến trung, mài tròn và choṇ loc̣ tốt, rời rac̣. Dày 10-20m. 

+ Trầm tích biển - gió(mvQ): phân bố khá rôṇg ở bán đảo Hòn Gốm và bán đảo 

Cam Ranh với diêṇ tích khoảng 74km2. Chúng taọ thành những cồn cát kéo dài theo 

đường bờ biển nổi cao 15-60m (có chô ̃tới 80m). 
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Ở bán đảo Cam Ranh phân bố cát thac̣h anh màu trắng, trắng xám, tinh khiết, 

taọ thành mỏ cát thủy tinh nổi tiếng (mỏ Thủy triều). Dày 4-7m.  

Trên bán đảo Hòn Gốm, chúng phân bố ở khu vưc̣ Đầm Môn taọ thành các dải 

cát vàng lớn. Dày 15-35m. 

Cát thủy tinh Cam Ranh đang đươc̣ khai thác làm thủy tinh cao cấp, còn cát 

vàng Đầm Môn đươc̣ khai thác xuất khẩu làm khuân đúc. 

MAGMA XÂM NHÂP̣ 

Các đá magma xâm nhâp̣ lô ̣ra hơn 2000km2, chiếm khoảng 43% diêṇ tích tỉnh 

Khánh Hòa; taọ thành những dãy núi cao hình vòng cung ở phía tây, bao quanh các 

đồng bằng và các khối núi lớn chia cắt các đồng bằng như các khối Hòn Bà, Hòn Hèo, 

núi Cầu Hin, Hòn Rồng v.v...  

Các đá magma xâm nhâp̣ đươc̣ xếp vào các phức hê ̣sau:  

1. Gabro kiểu Tây Ninh (νJ3-Ktn) 

Lô ̣ra khoảng 10km2 ở phía Bắc núi Hoa Sơn (Vaṇ Long) với thành phần thạch 

học gabro, gabropyroxenit haṭ trung xâm̃ màu; đang được khai thác làm đá ốp lát.  

2. Phức hê ̣Điṇh Quán(δ-γδK1đq) 

Các đá đươc̣ đối sánh với phức hê ̣Điṇh Quán (Huỳnh Trung và nnk, 1979) lô ̣

thành khối lớn daṇg điạ lũy ở phía nam Hòn Hèo, Hòn Bà, Hòn Giong, phía bắc đèo 

Phươṇg Hoàng (núi Voṇg Phu), Khánh Thươṇg (Hòn Gia La) với diêṇ khoảng 

440km2. Có thể phân biêṭ 3 pha xâm nhâp̣ và pha đá mac̣h: 

- Pha 1(K1đq1):Diorit, diorit thac̣h anh, gabrodiorit màu xanh đen, cấu taọ 

khối, kiến trúc haṭ nhỏ tới haṭ trung. Tổng diêṇ phân bố chỉ khoảng 8km2. 

- Pha 2(γδK1đq2): là pha chính taọ nên các khối rộng hàng chuc̣ km2, tổng diêṇ 

tích lộ khoảng 430km2. Thành phần thac̣h hoc̣ gồm granodiorit biotit hornblend, tonalit 

biotit hornblend haṭ trung, màu xám trắng đốm đen, cấu taọ khối, kiến trúc haṭ trung.  

- Pha 3 (γK1đq3): lô ̣ra rất haṇ chế ở nam Suối Cát, núi Hòn Dâu, khoảng 3km2. 

Thành phần thac̣h hoc̣ là granit biotit hornblend haṭ nhỏ đến vừa, cấu taọ khối.  

- Pha đá mac̣hcó các mac̣h nhỏ aplit, spesartit phân bố ở đới tiếp xúc. 

Các đá granitoid phức hê ̣Điṇh Quán ở Khánh Hòa có tiềm năng lớn làm đá ốp 

lát, đá chẻ xây dưṇg. 

2. Phức hê ̣Đèo Cả(γKđc) 

Các đá đươc̣ so sánh với phức hê ̣Đèo Cả (Huỳnh Trung, và nnk, 1980) lộ ra rất 

rôṇg ở phía Tây và phía Bắc tỉnh với diêṇ tích khoảng 680km2. Phức hê ̣có ba pha xâm 

nhâp̣ và pha đá mac̣h. 

- Pha 1 (Kđc1): lô ̣ra rất haṇ chế khoảng 70km2. Thành phần thac̣h hoc̣ gồm 

các đá monzodiorit, monzonit thac̣h anh, granodiorit cấu taọ khối, kiến trúc haṭ nhỏ tới 

haṭ trung, daṇg porphyr.  

- Pha 2(γ-γKđc2): diêṇ tích lô ̣khoảng 580km2; gồm các đá granit, granosyenit 

biotit màu xám hồng, cấu taọ khối, kiến trúc haṭ trung tới haṭ lớn, daṇg porphyr.  

- Pha 3(γKđc3):phân bố haṇ chế, khoảng 18km2; có thành phần granit biotit haṭ 

nhỏ màu nâu hồng, cấu taọ khối.  

- Pha đá mac̣h: Aplit, pegmatit. 
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Quăṇg hóa liên quan có Mo, Cu, Pb, Au. Các đá xâm nhâp̣ phức hê ̣Đèo Cả có 

tiềm năng rất lớn làm đá ốp lát, đá chẻ xây dưṇg. 

3. Phức hê ̣Ankroet(γK2ak) 

Các đá đươc̣ xếp vào phức hê ̣ Ankroet (Huỳnh Trung, và nnk, 1979) (Trong 

báo cáo quy hoac̣h năm 2008 đươc̣ mô tả là phức hê ̣Cà Ná) phân bố rôṇg ở Hòn Lớn, 

Khải Lương, núi Da Da, bắc Hòn Hèo, Hòn Khê, Núi Se Gai, Hòn Ba, Hòn Môṭ, núi 

Cầu Hin v.v... với diêṇ tích khoảng hơn 900km2.  

Phức hê ̣có hai pha xâm nhâp̣ và pha đá mac̣h: 

- Pha 1(γK2ak1):là pha xâm nhâp̣chính, chiếm diêṇ tích khoảng 800km2 . Thành 

phần thac̣h hoc̣ là granit hai mica, granit sáng màu haṭ trung tới haṭ lớn, haṭ không đều 

tới daṇg porphyr màu xám trắng, cấu taọ khối.  

- Pha 2(γK2ak2):lô ̣ ra haṇ chế, khoảng 100km2. Thành phần gồm các đá granit 

hai mica, granit sáng màu, granit granophyr haṭ nhỏ màu xám trắng, cấu taọ khối.  

- Pha đá mac̣h: gồm aplit, pegmatit. 

Quăṇg hóa liên quan có thiếc, molybden.  

Các đá có thể sử duṇg làm đá ốp lát, đá chẻ, đá xây dưṇg tư ̣nhiên. 

4- Phức hê ̣Phan Rang (γπK2-Epr) 

Các đai mac̣h granitoid đươc̣ đối sánh với phức hê ̣Phan Rang (Huỳnh Trung, 

Nguyêñ Xuân Bao, 1980) phát triển ở vùng Đèo Cả có kích thước rôṇg từ dưới môṭ 

mét đến vài mét, vài chuc̣ mét; kéo dài hàng cây số theo phương á kinh tuyến hoăc̣ 

đông bắc – tây nam. Thành phần gồm granit porphyr, granosyenit porphyr với các ban 

tinh felspat kali màu hồng rất đăc̣ trưng.  

5- Phức hê ̣Cù Mông (νEcm) 

Các đai mac̣h xâm̃ màu đươc̣ xếp vào phức hê ̣Cù Mông (Huỳnh Trung và nnk, 

1978) phát triển ở Đèo Cả, Hòn Gốm, Hòn Hèo, Hòn Rồng v.v... có kích thước từ vài 

decimet đến hàng mét, kéo dài hàng chuc̣ mét. Thành phần thac̣h hoc̣ là gabrodiabas, 

diabas màu xám đen, cấu taọ khối, kiến trúc porphyr.  

 6. Đai mac̣h không phân chia 

 Các đai mac̣h thành phần granodiorit porphyr phát triển theo phương ĐB-TN 

hoăc̣ TB-ĐN xuyên qua các loaị đá khác nhau. 

2.3. ĐĂC̣ ĐIỂM KHOÁNG SẢN 

 Các khái niêṃ cơ bản về khoáng sản đươc̣ hiểu theo điṇh nghiã ở Điều 2 Luâṭ 

Khoáng sản (Luật số: 60/2010/QH12.  

 Phân loaị trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắntheo Điều 4,Quyết điṇh số 

06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2006 của Bô ̣TN&MT. 

 Quy mô mỏ khoáng đươc̣ chia ra lớn, trung bình và nhỏ (Phu ̣ luc̣ số 2 QCVN 

49:2012/BTNMT kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-TNMT ngày 28/12/2012 của Bộ 

trưởng Bộ TN&MT).  

Tính đến nay, trên bản đồ điạ chất – khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đa ̃đăng ký 

đươc̣ 295 khoáng sàng, biểu hiêṇ khoáng sản và khoáng hóa. Trong đó có 12 điểm mới 

đươc̣ đăng ký khi thưc̣ hiêṇ Dư ̣án này (Bảng 2.1). Các điểm mới đăng ký gồm: 1 đá 

granit xây dưṇg quy mô vừa ở Cam Thiṇh Đông, Cam Ranh; 3 đá ryolit xây dưṇg: 1 
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quy mô lớn ở Cam Hòa và Cam Hải Đông, Cam Lâm, 2 quy mô vừa ở Vaṇ Thaṇh, 

Vaṇ Ninh và ở Diên An, Diên Khánh; 2 cát xây dưṇg baĩ bồi quy mô nhỏ ở Diên 

Xuân, Diên Khánh và Cam Thiṇh Đông, Cam Ranh; 2 cát đồi quy mô vừa ở sườn 

Đông Bắc núi Hòn Rồng; 4 đất san lấp quy mô nhỏ đi kèm đá xây dưṇg. 

Bảng 2.1. Bảng tổng hơp̣ khoáng sản tỉnh Khánh Hòa 

Nhóm  
khoáng sản 

Khoáng sản (Ký hiêụ) 

Tiềm năng Biểu hiêṇ 
khoáng sản 
và khoáng 

hóa 

Cộng 
Lớn Vừa Nhỏ 

Kim loaị 

Sắt (Fe)    1 1 

Molybden (Mo)    3 3 

Thiếc (Sn)    3 3 

Titan sa khoáng (Ti) 2  1  3 

Vàng (Au)    5 5 

Khoáng chất  
công nghiêp̣ 

Pyrit (S)    2 2 

Than bùn (Tb)   2  2 

Sét kaolin (Kl) 1  1 2 4 

Cát thủy tinh (Ctt) 3 1 1  5 

Thac̣h anh quang áp (Ta)    1 1 

Topaz (Tz)    1 1 

Vâṭ liêụ xây 

dựng 

Granit xây dưng (Gr) 35 2 (1)   37 (1) 

Ryolit, andesit xây dựng (Ry) 35 (1) 7 (2) 4  46 (3) 

Đá ốp lát (Op) 18 5 1  24 

Cát xây dựng (Cxd) 2 2 (2) 49 (2)  53 (4) 

Sét gac̣h ngói +  
Sét bùn (Sgn+Sb) 

5 7 23  35 

Đá vôi san hô (Vsh)   8  8 

Đất san lấp (Dsl) 16 10 9 (4)  35 (4) 

Nước khoáng Nước Khoáng (Nk)    27 27 

  Côṇg 117 (1) 34 (5) 99 (6) 45 295 (12) 

(Số điểm đăng ký mới) 

2.3.1. Nhóm kim loại 

Trên bản đồ điạ chất – khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đa ̃đươc̣ đăng ký 15 điểm 

khoáng sản kim loaị thuôc̣ các nhóm khác nhau (Bảng 2.2).  

Bảng 2.2. Bảng thống kê các điểm khoáng sản kim loaị 

S 
TT 

Số  
hiêụ 

Tên khoáng sàng Điạ danh 
Toạ đô ̣troṇg tâm 

Cấp tài 
nguyên 

Tài 
nguyên 
(Tấn) 

Quy  
mô X (m) Y (m) 

1 103 Sắt Ngoc̣ Diêm Xã Ninh Ích, TX. Ninh Hòa 13 58 866 05 95 563    BHKS 

2 2 Molipden Đaị Lãnh Xã Đaị Lãnh, H. Vaṇ Ninh 14 19 254 06 19 297    BHKS 

3 119 Molipden Hòn Saṇ P. Viñh Hải, TP. Nha Trang 13 58 289 05 99 081    BHKS 

4 187 Molipden Hòn Rồng Xã Cam Phước Đông, H. C Lâm 13 19 842 05 91 552 334a  2.025  BHKS 

5 169 Thiếc Cầu Hin Xã Cam Hòa, H. Cam Lâm 13 41 739 05 95 385    BHKS 

6 183 Thiếc núi Tchai Xã Ba Cuṃ Nam, H. Khánh Sơn 13 28 196 05 76 219    BHKS 

7 277 Thiếc Khánh Phú Xã Khánh Phú, H. Khánh Viñh 13 48 500 05 71 250   BHKS 

8 23 Titan Hòn Gốm Xã Vaṇ Tho,̣ H. Vaṇ Ninh 14 06 392 06 23 134 334a 746.000  Lớn 
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S 
TT 

Số  
hiêụ 

Tên khoáng sàng Điạ danh 
Toạ đô ̣troṇg tâm 

Cấp tài 
nguyên 

Tài 
nguyên 
(Tấn) 

Quy  
mô X (m) Y (m) 

9 27 Titan Đầm Môn Xã Vaṇ Thaṇh, H. Vaṇ Ninh 14 01 615 06 25 385 334a 300.000  Lớn 

10 196 Titan Cam Ranh Xã Cam Hải Đông, H. Cam Lâm 13 19 394 05 94 792 334a 10.000  Nhỏ 

11 22 Vàng Hòn Bip̣ Xã Vaṇ Thắng, H. Vaṇ Ninh 14 06 646 06 14 030    BHKS 

12 32 Vàng Xuân Sơn Xã Xuân Sơn, H. Vaṇ Ninh 14 01 941 05 99 328    BHKS 

13 37 Vàng Đá Bàn Xã Ninh Sơn, TX. Ninh Hòa 13 97 671 05 92 724 334a  1.547  BHKS 

14 39 Vàng Buôn Sim Xã Ninh Sim, TX. Ninh Hòa 13 90 865 05 82 546    BHKS 

15 113 Vàng Đèo Rù Ri ̀ Xã Viñh Lương, TP. Nha Trang 13 61 252 06 00 482    ĐKH 

1. Quặng sắt:Mới chỉ phát hiêṇ đươc̣ môṭ điểm quăṇg sắt – điểm Ngọc 

Diêm(N0103) ở phía ĐB núi Hòn Bà, xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa. Điểm quặng đã 

được tìm kiếm đánh giá 1,5km2 (Đoàn điạ chất Viêṭ Tiêp̣, 1990). Quặng phân bố trong 

đới phá hủy kiến tạo bị thạch anh hóa trong các đá phun trào ryolit, ryodacit hệ tầng 

Nha Trang, dạng mạch nhỏ trong các khe nứt cám đứng phương 3200. 

2. Molybden: có 3 biểu hiêṇ khoáng sản: Hòn Sạn (N0119) thuộc phường Vĩnh 

Hải, TP Nha Trang; Hòn Rồng (N0187) thuộc xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh; 

Đại Lãnh (N02) thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh. Điểm Hòn Rồng có triển voṇg 

hơn cả, điểm Hòn Sạn chưa rõ triển vọng, điểm Đại Lãnh không có triển vọng.  

3. Thiếc: đã đăng ký 3 biểu hiện khoáng sản thiếc: Cầu Hin (N0169), Núi Tchai 

(N0183) và Khánh Phú (277). 

Điểm thiếc Cầu Hin, xa ̃Cam Hòa, huyện Cam Lâm được dân phát hiện và khai 

thác năm 2005. Sau đó Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Trung đã khảo sát sơ bộ. Quặng 

sa khoáng casiterit phân bố ở thung lũng hẹp trên sườn tây nam núi Cầu Hin ở độ cao 

250350m, trong trường phân bố các đá granit sáng màu phức hệ Ankroet. Chiều dày 

các thân quặng 12m, casiterit 0,32 kg/m3; triển vọng chưa rõ. 

4. Titan (ilmenit): kết quả tìm kiếm các tích tụ sa khoáng titan (ilmenit) trong 

dải cát ven biển đã ghi nhâṇ được 3 mỏ là Hòn Gốm (N0 23), Đầm môn (N0 27) và 

Cam Ranh (N0 196). Ngoài ra còn còn có nhiều vành phân tán ilmenit (bậc I, II). 

- Mỏ sa khoáng titan Hòn Gốm(N0 23): thuộc Xã Vạn Thọ và Vạn Thạnh, 

huyện Vạn Ninh đã được Viện NCĐC và KS đánh giá (1985). Mỏ có 2 thân quặng 

chính: thân 1 dài 7km, rộng 650m, dày trung bình 1,0 m; thân 2 dài 2,5km, rộng 700m, 

dày trung bình 2,23m. Hàm lượng trung bình: inmenit 2028kg/m3, zircon 2,36kg/m3, 

rutil 0,58kg/m3; monazit + cenotim 0,92kg/m3. 

Tài nguyên dư ̣báo cấp 334a:ilmenit, zircon 746.000T, thuôc̣ quy mô mỏ lớn. 

- Mỏ sa khoáng titan Đầm Môn (N0 27): nằm về phía nam mỏ Hòn Gốm, 

thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, được Liên đoàn ĐCTTB phát hiện năm 2004. 

Quặng nằm trong trầm tích biển - gió tuối Holocen muộn, kéo dài 8km, rộng 12,5km, 

dày trên 3m. Hàm lượng ilmenit 12,9513,75 kg/m3, zircon 1,591,72kg/m3. 

Tài nguyên dư ̣báo cấp 334a: 300.000 tấn ilmenit và zircon ; quy mô mỏ lớn.  

 Cả hai mỏ trên nằm trong khu kinh tế Vân Phong, thuộc khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản. 
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- Mỏ sa khoáng titan Cam Ranh (N0 196): thuộc xã Cam Hải Đông, huyện 

Cam Lâm, đã được Nha Tài nguyên Sài Gòn khảo sát, đánh giá. Thân quặng dài 25km, 

rộng 1km, dày trung bình 0,5m;  

Tài nguyên dư ̣báo cấp 334a= 10.000 tấn, thuôc̣ quy mô mỏ nhỏ.  

Phần lớn mỏ nằm trong khu quân sự, cấm hoạt động khoáng sản. 

1.5. Quặng vàng: đa ̃ghi nhâṇ được 4 biểu hiêṇ khoáng và 1 điểm khoáng hóa. 

Các biểu hiêṇ khoáng sản vàng nhiệt dịch có dạng mạch xuyên cắt các đá trầm 

tích phun trào hệ tầng Mang Yang (Buôn Sim, Xuân Sơn), phun trào hệ tầng Nha 

Trang (Hòn Bịp), trầm tích hệ tầng Dray Linh (Đá Bàn). Các mac̣h quăṇg chủ yếu theo 

phương á kinh tuyến, đông bắc - tây nam (Buôn Sim, Xuân Sơn, Hòn Bịp) và á vĩ 

tuyến (Đá Bàn). Chiều dày các thân quặng thay đổi từ đới mạch dày 0,12,0m (Đá 

Bàn, Xuân Sơn) đến 10m (Hòn Bịp) hoặc các mạch đơn song song và dạng chân chim 

dày 0,25m (Buôn Sim). 

Thành phần khoáng vật quặng chính là pyrit, galenit, chalcopyrit chứa Au, vàng 

tự sinh. Hàm lượng Au biến thiên khá mạnh: Xuân Sơn 0,1106g/t, Đá Bàn 233,7g/t, 

Buôn Sim 1,353,0g/t. Đi kèm còn có Ag, Cu, Pb, Zn với hàm lượng cũng biến đổi 

mạnh. Các điểm quặng này đa ̃từng được dân khai thác thủ công.  

- Điểm vàng Đá Bàn (N037): thuộc xã Ninh An, huyện Ninh Hòa phát triển 

trong đới đá phiến sét, bột kết, sét kết xen cát kết màu xám hê ̣ tầng Dray Linh bị 

granitoit phức hệ Điṇh Quán xuyên cắt gây biến đổi sừng hóa. Thân quăṇg có dạng 

mạch, hệ mạch, chùm mạch thạch anh - sulfur dày 0,050,5m, kéo dài 2-2,5km theo 

phương đông bắc – tây nam (330-34050-60O). Vàng trong các mạch thạch anh chỉnh 

hợp với đá phiến có hàm lượng 10-101g/t; trong mạch trùng với đai porphyroit cắt 

granit biotit (dày 0,20,4m) vàng có hàm lượng đạt 120130g/t.  

Biểu hiêṇ khoáng sản có triển vọng. 

2.3.2. Nhóm khoáng chất công nghiệp 

1. Pyrit: đã phát hiện được điểm Hòn Giong (65) và Sơn Xuân (204). 

- Điểm pyrit Hòn Giong (N065): thuộc xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa. Điểm này 

đã được khai thác từ năm 1982, hiện nay đã ngừng khai thác. Những năm 19821983, 

Liên đoàn bản đồ ĐCMN đã tiến hành tìm kiếm trong đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 

1:200.000. Pyrit nằm trong đá phun trào ryolit, dacit, cát kết tuf hệ tầng Nha Trang, bị 

xâm nhập phức hệ Ankroet xuyên cắt gây biến đổi chlorit hóa, berezit hóa, pyrit hóa.  

Tài nguyên dư ̣báo cấp 334a:700×0,6×250×4,5×20% = 94.500 tấn pyrit. 

2. Than bùn: Đươc̣ đăng ký 2 điểm: Ngã Ba Thành (N097), Ba Ngòi (N0193).  

Nhìn chung, than bùn có quy mô nhỏ, chất lượng không cao, chỉ có thể sử duṇg 

làm phân vi sinh. 

3. Sét kaolin 

Kaolin ở Khánh Hòa, có tiềm năng rất haṇ chế, chất lươṇg không cao. Chúng là 

sản phẩm phong hóa hóa học từ các đá trầm tích phun trào hệ tầng Mang Yang (Dốc 

Thị, Xuân Sơn, Xuân Tây) và hệ tầng Nha Trang (Ninh Hòa).  

Trên bản đồ điạ chất – khoáng sản mới ghi nhâṇ đươc̣ 4 điểm, trong đó có 1 quy 

mô lớn, 1 quy mô nhỏ và 2 biểu hiêṇ khoáng sản (Bảng 2.3). 
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Bảng 2.3. Bảng thống kê các khoáng sàng kaolin 

STT Số hiêụ Tên mỏ Điạ danh 
Toạ đô ̣troṇg tâm Tài nguyên cấp 

334a (tấn) 
Quy mô 

X (m) Y (m) 

1 31 Xuân Sơn Xã Xuân Sơn, H. Vaṇ Ninh 13 99 923 06 00 327 16.800  BHKS 

2 36 Dốc Thi ̣1 Xã Vaṇ Hưng, H. Vaṇ Ninh 14 00 365 06 03 618 214.200  Nhỏ 

3 215 Xuân Tây Xã Vaṇ Hưng, H. Vaṇ Ninh 14 08 786 06 06 660 11.200.000  Lớn 

4 61 Núi Đất Xã Ninh Quang, TX. Ninh Hòa 13 79 043 05 94 917  2.700  BHKS 

   Côṇg:   11.433.700  

4. Cát thủy tinh 

Cát thủy tinh ở Cam Ranh có quy mô lớn đã từng nổi tiếng thế giới bởi chất 

lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất thủy tinh cao cấp.  

Cát thủy tinh phân bố ở bán đảo Cam Ranh và bờ tây vịnh Cam Ranh. Ở bán 

đảo Cam Ranh, cát thủy tinh phân bố thành dải cồn cát kéo dài phương á kinh tuyến, 

bề mặt nổi cao 037m. Phần phía bắc thuộc khu vực Thủy Triều đã được điều tra, 

thăm dò, phần phía nam thuộc khu quân sự. Ở bờ tây vịnh Cam Ranh, cát thủy tinh 

phân bố thành dải kéo dài từ Cam Hải Tây qua Cam Đức, xuống Cam Thành Bắc. 

- Về đặc điểm địa chất: khu vực mỏ phân bố các thành tạo trầm tích nguồn gốc 

biển, sông - biển, biển - gió và sông - lũ tuổi Pleistocen muộn đến Holocen muộn.  

+ Trầm tích biển pleistocen thượng (mQ1
3): lộ ra ở khu vực rìa tây vịnh Cam 

Ranh, còn ở bán đảo Cam Ranh chúng nằm chím dưới độ sâu 2040m. Thành phần 

gồm lớp cát pha sét màu xám trắng, cát hạt nhỏ đến vừa, dày 2025m; chuyển lên là 

lớp cát màu vàng nâu, dày 1,512m. Riêng ở bờ tây vịnh Cam Ranh, trầm tích hình 

thành lớp cát thủy tinh thương phẩm hạt to dày 13m, đang được Minexco khai thác.  

+ Trầm tích biển Holocen trung (mQ2
2): phân bố ở hai bờ vịnh Cam Ranh. 

Thành phần thạch học là lớp cát hạt nhỏ đến vừa màu nâu, nâu đen, dày 2,510,5m.  

+ Trầm tích biển Holocen thượng (mQ2
3): chủ yếu là cát màu vàng nhạt lẫn ít 

vụn thực vật, sò ốc; dày 2-20m. 

+ Trầm tích sông - lũ Đệ tứ (apQ): phân bố ở phía tây; thành phần là cuội sỏi, 

dăm tảng lẫn sét, cát; dày 510m.  

+ Trầm tích biển - gió Đệ tứ (mvQ): tạo thành lớp cát trắng thương phẩm. Bề 

dày cát trắng ở bán đảo Cam Ranh 27m.  

+ Lót đáy trầm tích Đệ tứ là các đá xâm nhập granit biotit phức hệ Đèo Cả tạo 

thành bề mặt bóc mòn hơi nghiêng về phía đông nam. 

- Nguồn gốc cát thủy tinh: được hình thành do phong hóa, rửa trôi, tái lắng 

đọng từ các trầm tích tuổi Pleistocen. 

- Chất lượng: + Hàm lượng SiO2 cao (99,099,2%); Fe2O3 thấp (0,050,25%);  

+ Tỷ lệ cỡ hạt 0,80,1 mm từ 9092%. 

Hiện tại đã đăng ký được 5 mỏ cát thủy tinh là Thủy Triều 1 (N0174), Thủy 

Triều 2 (N0173), Cam Hải Tây (N0171), Cam Đức (N0175) và Cam Thành Bắc 

(N0177) (Bảng 2.4). 
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Bảng 2.4. Bảng thống kê các mỏ cát thủy tinh 

S 
TT 

Số  
hiêụ 

Tên mỏ Điạ danh 
Toạ đô ̣troṇg tâm Cấp trữ 

lượng 
TL&TN 

(Ngàn tấn) 
Quy  
mô X (m) Y (m) 

1 171 Cam Hải Tây Cam Hải Tây, H. Cam Lâm 13 41 912 05 99 567 334a 11.169 Lớn 

2 173 Thủy Triều 2 Cam Hải Đông, Cam Lâm 13 35 150 05 96 103 111+122 13.978 Lớn 

3 174 Thủy Triều 1 Cam Hải Đông, Cam Lâm 13 16 875 05 94 133 111+122 20.321,7 Lớn 

4 175 Cam Đức Cam Đức, H. Cam Lâm 13 37 088 06 01 544 334a 526,3 Nhỏ 

5 177 Cam Thành Bắc Cam Thành Bắc, Cam Lâm 13 31 413 05 96 603 334a 1.230,9 Vừa 

   Côṇg:    47.226,2  

5. Thạch anh quang áp: điểm thạch anh quang áp Hòn Sạn (N 0120) thuộc 

phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, phân bố trên bề mặt phong hóa đá xâm nhập phức 

hệ Ankroet (G/K2ak). Các tinh thể thạch anh đường kính 210mm, dài 0,51cm, màu 

trắng đục, ám khói đến vàng nhạt, nguồn gốc pegmatit, chưa rõ triển vọng. Ngoài ra 

còn phát hiện được ở một số điểm khác như Hòn Tre, Xuân Tự, Hòn Gốm, nhưng 

không tập trung thành điểm có giá trị công nghiệp. 

6. Topaz (N 0203): mới phát hiện được điểm topaz ở thôn Bình Lập (xã Cam 

Lập, TP. Cam Ranh) có quy mô nhỏ, liên quan mạch pegmatit dạng tàn tích phát triển 

trong xâm nhập phức hệ Ankroet, dài 2km, rộng 30-50m. Topaz có tiết diện 0,3x 

0,4cm, đến 2x2,2cm, dài 14cm; daṇg tinh thể trong suốt, dưới ánh mặt trời nhuốm 

màu phớt vàng, ánh thủy tinh; triển vọng chưa rõ.  

Vào cuối năm 2004, đầu 2005, dân đa ̃từng khai thác tự phát ồ ạt làm xáo trộn 

tình hình trật tự, an ninh khu vực. 

3. Nhóm vật liệu xây dựng 

Thiên nhiên đã ưu đãi cho Khánh Hòa một tài nguyên rất lớn về VLXD, trữ 

lượng dồi dào, chất lượng tốt, chủng loại phong phú; bao gồm các loại đá xây dưṇg tự 

nhiên (đá ốp lát; đá làm VLXD thông thường: granit, ryolit, andesit, cát); nguyên liệu 

để sản xuất VLXD (đá vôi san hô, sét gạch ngói).  

Các mỏ phân bố tương đối đều khắp trong tỉnh, cùng với mạng lưới giao thông 

thuận tiện đã tạo ra những điều kiện tốt cho việc khai thác, vận chuyển và tiêu thụ sản 

phẩm.  

1. Đá ốp lát 

 Tiềm năng đá ốp lát ở Khánh Hòa khá lớn, đã tổng hợp được 24 mỏ (17 lớn, 6 

vừa, 1 nhỏ) với tổng tài nguyên dư ̣báo đến cấp 334a trên 2 tỷ khối (Bảng 2.5). Trong 

số đó có 2 khu vực (6 mỏ) đã được thăm dò là Tân Dân và Núi Đạn. Hầu hết các mỏ 

đá ốp lát ở Khánh Hòa là đá granitoid, ngoaị trừ mỏ Vaṇ Long có thành phần gabro.  

 Đá ốp lát ở Khánh Hòa có tính trang trí trung bình đến cao thể hiện qua:  

- Màu sắc và hoa văn: Các đá thuôc̣ phức hê ̣Ankroet có màu trắng xám; phức 

hê ̣Đèo Cả màu xám hồng, phớt vàng; phức hê ̣Điṇh Quán màu xám đến xám đen, lốm 

đốm đen. Gabro ở Vạn Long có màuxanh đen, đen phớt lục rất bắt mắt. 

- Độ bóng sản phẩm: chủ yếu từ 7085 % đạt độ bóng bậc II; riêng gabro Vạn 

Long tới 95 %, đạt độ bóng bậc I. 

- Tính chất cơ lý: đá ốp lát có độ bền cơ học cao, thể hiện ở các chỉ tiêu sau: độ 

rỗng thấp 0,451,32%, độ hút nước thấp 0,170,32%, cường độ nén cao 
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1.1601.730kg/cm2 (Khi khô), 1.1101.680kg/cm2 (Khi baõ hòa nước); hệ số mềm 

hóa 0,95 0,97, hệ số bền vững bão hòa 1116, lực dính kết từ 190360kg/cm2, góc 

ma sát trong 34370 

- Các nguyên tố có ích và có hại: ở các mỏ không gặp các nguyên tố có ích. 

Các nguyên tố có hại: SO3 thấp, độ phóng xạ tự nhiên thấp; các giá trị này không vượt 

quá giới hạn cho phép. 

- Độ nguyên khối: đạt yêu cầu, thường lớn hơn 1m3; độ nguyên khối lớn nhất 

thuộc các đá xâm nhập phức hệ Đèo Cả. 

Các mỏ điển hình là granit ốp lát Tân Dân 3 (N012), Tân Dân 4 (N013), Tân 

Dân 5 (N014); granit ốp lát Núi Đạn 3 (N030); granit ốp lát Sê Gai (N0136); granit ốp 

lát Tân Sương (N0137).  

Bảng 2.5. Thống kê các mỏ đá ốp lát 

S 
TT 

Số  
hiêụ 

Tên khoáng sàng Xa,̃ huyêṇ 
Toaị đô ̣troṇg tâm 

Cấp 
TN&TN 

TL&TN  
(10-3 m3) 

Quy mô 
X (m) Y (m) 

1 1 Granit ốp lát Đaị Lãnh Đaị Lãnh, H. Vaṇ Ninh 14 20 066 06 21 087 334a 102.500 Lớn 

2 4 Gabro ốp lát Vaṇ Long Vaṇ Long, H. Vaṇ Ninh 14 16 306 06 11 735 334a 979.455 Lớn 

3 10 Granit ốp lát Tiên Ninh Vaṇ Khánh, H. Vaṇ Ninh 14 11 371 06 10 077 334a 66.500 Lớn 

4 11 Granit ốp lát Suối Hàng Vaṇ Khánh, H. Vaṇ Ninh 14 11 110 06 09 858 334a 66.500 Lớn 

5 12 Granit ốp lát Tân Dân 3 Vaṇ Thắng, H. Vaṇ Ninh 14 09 907 06 10 245 122+333 4.037 Vừa 

6 13 Granit ốp lát Tân Dân 4 Vaṇ Thắng, H. Vaṇ Ninh 14 09 304 06 09 808 122+333 4.037 Vừa 

7 14 Granit ốp lát Tân Dân 5 Vaṇ Thắng, H. Vaṇ Ninh 14 09 382 06 08 979 122+333 4.037 Vừa 

8 28 Granit ốp lát Núi Đaṇ 1 Xuân Sơn, H. Vaṇ Ninh 14 02 418 05 95 770 334a 11.250 Lớn 

9 29 Granit ốp lát Núi Đaṇ 2 Xuân Sơn, H. Vaṇ Ninh 14 02 272 05 96 212 122+333 4.161 Vừa 

10 30 Granit ốp lát Núi Đaṇ 3 Xuân Sơn, H. Vaṇ Ninh 14 01 816 05 96 485 122+333 4.161 Vừa 

11 210 Granit ốp lát S. Luồng 2 Vaṇ Thắng, H. Vaṇ Ninh 13 81 361 05 89 924 334a 42.000 Lớn 

12 211 Granit ốp lát S. Luồng 1 Vaṇ Thắng, H. Vaṇ Ninh 14 16 254 06 16 700 334a 28.000 Lớn 

13 212 Granit ốp lát Tân Dân 6 Vaṇ THắng, H. Vaṇ Ninh 14 09 706 06 07 564 334a 48.000 Lớn 

14 123 Granit ốp lát Ninh Tân 2 Ninh Tân , TX. Ninh Hòa 13 57 670 06 02 187 334a 31.500 Lớn 

15 135 Granit ốp lát Diên Tân Diên Tân, H. Diên Khánh 13 49 388 05 72 869 334a 61.800 Lớn 

16 136 Granit ốp lát Se Gai Suối Tiên, H. D. Khánh 13 47 420 05 72 596 334a 532.800 Lớn 

17 137 Granit ốp lát Tân Sơng Suối Cát, H. Diên Khánh 13 52 642 05 82 188 334a 141.500 Lớn 

18 138 Granit ốp lát Suối Lau Suối Cát, H. Diên Khánh 13 51 183 05 84 416 334a 105.200 Lớn 

19 139 Granit ốp lát núi Đá Bac̣ Suối Cát, H. Diên Khánh 13 46 636 05 86 658 334a 6.500 Vừa 

20 247 Granit ốp lát Diên Lôc̣ Diên Lôc̣, H. Diên Khánh 13 59 598 05 83 976 334a 121.200 Lớn 

21 248 Granit Hòn Chuông Suối Tiên, H. D. Khánh 13 57 737 05 82 365 334a 15.300 Lớn 

22 249 Granit ốp lát Bắc Se Gai Suối Tiên, H. D. Khánh 13 51 574 05 82 950 334a 40.600 Lớn 

23 202 Granit ốp lát Cam Lâp̣ 2 Cam Lâp̣, TP. Cam Ranh 13 14 872 05 87 619 334a 23.275 Lớn 

24 262 Diorit ốp lát Xuân Cam Xuân Sơn, Vaṇ Ninh 14 03 081 05 97 673 334a 150 Nhỏ 

      Côṇg 2.444.313  
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2. Granit xây dưṇg 

Trên bản đồ điạ chất – khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đa ̃đăng ký đươc̣ 37 mỏ đá 

granit xây dưṇg thông thường, 36 quy mô lớn, 1 vừa (Bảng 2.6). 

Các đá granit xây dưṇg thuộc các phức hệ Định Quán, Đèo Cả, Ankroet có kiến 

trúc hạt vừa đến lớn, cấu tạo khối cứng chắc. Chất lượng đá tốt, cường độ nén khô 

1.2801.760kg/cm2, cường độ nén bão hòa 1.2201.690kg/cm2. 

Các mỏ đang khai thác mới ở đới tảng lăn, tảng xót với kích thước khác nhau từ 

1m3 đến hàng chục m3. Sản phẩm cao cấp tận thu được là đá khối sản xuất đá ốp lát. 

 Các mỏ điển hình là Núi Chúa (N0104), Đông Hòn Hèo (N055), Mỹ Á (N053), 

Khánh Đông 1 (N071), Khánh Đông 2 (N072), Suối Phèn (N081), ...  

Bảng 2.6.Bảng thống kê các khoáng sàng granit xây dưṇg 

STT 
Số  

hiêu 
Tên mỏ Xa,̃ huyêṇ 

Toạ đô ̣troṇg tâm Tài nguyên  
cấp 334a (10-3 m3) Quy mô 

X (m) Y (m) 

1 3 Cổ Mã Vaṇ Tho,̣ H. vaṇ Ninh 14 16 995 06 19 295 179.250  Lớn 

2 15 Hòn Dứa vaṇ Phú, H. vaṇ Ninh 14 07 660 06 02 042 134.000  Lớn 

3 6 Núi Xả Vaṇ Phước, H. vaṇ Ninh 14 15 647 06 14 205 1.102.500  Lớn 

4 43 Núi Gôp̣ Nu Ninh Tây, TX. Ninh Hòa 13 88 566 05 73 021 963.000  Lớn 

5 42 Đèo Phượng Hoàng Ninh Tây, TX. Ninh Hòa 13 88 113 05 72 472 241.800  Lớn 

6 53 My ̃Á Ninh Thủy, TX. Ninh Hòa 13 83 031 06 06 081 38.475  Lớn 

7 54 Đông Ninh Thủy Ninh Thủy, TX. Ninh Hòa 13 82 105 06 08 784 94.850  Lớn 

8 55 Đông Hòn Hèo Ninh Thủy, TX. Ninh Hòa 13 74 784 06 12 624 77.000  Lớn 

9 66 Ninh Ích Ninh Ích, TX. Ninh Hòa 13 72 815 05 96 918 17.625  Lớn 

10 124 Ninh Tân 1 Ninh Tân, TX. Ninh Hòa 13 59 485 06 04 098 317.100  Lớn 

11 227 Ninh Phú Ninh Phú, TX. Ninh Hòa 13 82 535 06 07 720 427.500  Lớn 

12 225 My ̃Á 2 Ninh Thủy, TX. Ninh Hòa 13 83 061 05 88 159 40.300  Lớn 

13 226 Ninh Đa Ninh Đa, TX. Ninh Hòa 13 83 441 06 02 243 164.000  Lớn 

14 118 Hòn Nghê ̣ Viñh Ngoc̣, TP. Nha Trang 13 57 929 05 98 185  5.460  Vừa 

15 117 Hòn Thơm Viñh Ngoc̣, TP. Nha Trang 13 57 745 05 99 936 25.375  Lớn 

16 121 Hòn Saṇ P. Viñh Phước, TP. Nha Trang 13 57 660 06 01 237 19.200  Lớn 

17 104 Núi Chúa X Viñh Phương, TP. Nha Trang 13 69 353 06 00 567 1.543.500  Lớn 

18 74 Suối Lùng Xã Diên Xuân, H. Diên Khánh 13 63 858 05 81 541 342.000  Lớn 

19 81 Suối Phiǹ Xã Diên Lâm, H. Diên Khánh 13 62 729 05 83 236 633.000  Lớn 

20 165 Suối Tân Xã Suôi Tân, H. Diên Khánh 13 44 790 05 89 802 13.500  Lớn 

21 161 Suối Bà Châu Xã Suối Cát, H. Diên Khánh 13 49 563 06 01 520 113.200  Lớn 

22 267 Quảng Đức Cam Hiêp̣ Nam, H. Cam Lâm 13 57 875 05 78 267 46.900  Lớn 

23 178 Hòn Thẻ Cam Hiêp̣ Nam, H. Cam Lâm 13 29 712 05 95 937 25.600  Lớn 

24 186 Hòn Rồng Cam Thành Nam, TP. C Ranh 13 24 558 05 91 071  22.100  Lớn 

25 188 Cam Lôc̣ P. Cam Lôc̣, TP. Cam Ranh 13 24 279 05 98 442 33.000  Lớn 

26 201 Cam Lâp̣ 1 Cam Lâp̣, TP. Cam Ranh 13 16 195 05 93 883 122.400  Lớn 

27 69 Suối Đá Hang Khánh Hiêp̣, H. Khánh Viñh 13 70 823 05 72 623 16.750  Lớn 

28 71 Khánh Đông 1 Khánh Đông, H. Khánh Viñh 13 66 005 05 79 579 22.875  Lớn 

29 72 Khánh Đông 2 Khánh Đông, H. Khánh Viñh 13 65 792 05 80 141 35.500  Lớn 

30 76 Khánh Nam Khánh Nam, H. Khánh Viñh 13 61 115 05 67 862 1.542.000  Lớn 
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STT 
Số  

hiêu 
Tên mỏ Xa,̃ huyêṇ 

Toạ đô ̣troṇg tâm Tài nguyên  
cấp 334a (10-3 m3) Quy mô 

X (m) Y (m) 

31 234 Dốc Chè Khánh Biǹh, H. Khánh Viñh 13 77 213 05 94 544 633.600  Lớn 

32 235 Hòn Mưa Khánh Hiêp̣, H. Khánh Viñh 13 68 937 05 76 204 739.200  Lớn 

33 242 Khánh Phú Khánh Phú, H. Khánh Viñh 13 59 084 05 71 085 46.080  Lớn 

34 70 Sơn Trung Sơn Trung, H. Khánh Sơn 13 30 728 05 77 813 8.242.500  Lớn 

35 254 Dốc Trầu Ba Cuṃ Bắc, H. Khánh Sơn 13 27 883 05 75 009 38.400  Lớn 

36 271 Ba Cuṃ Bắc Ba Cuṃ Bắc, H. Khánh Sơn 13 67 253 05 71 407 15.275  Lớn 

37 202B1 Cam Thiṇh Đông Cam Thiṇh Đông, Cam Ranh 13 08 450 05 92 000 2.700 vừa 

   Côṇg     18.077.515   

3. Ryolit, andesit xây dưṇg 

Nhóm đá đá phun trào là VLXD tự nhiên phong phú và đa daṇg nhất, đa ̃ và 

đang được khai thác rầm rộ với quy mô khác nhau. Đa ̃ghi nhâṇ đươc̣ 46 khoáng sàng 

(35 lớn. 7 vừa, 4 nhỏ) với tổng trữ lươṇg và tài nguyên dư ̣báo đến cấp 334a trên 5 tỷ 

khối (Bảng 2.7). 

Các đá phun trào phân bố rộng rãi trong hệ tầng Măng Yang (ở núi Bồ Đà, Hòn 

Ngang); hệ tầng Đèo Bảo Lộc (ở Diên Thọ, Diên Lâm và Thành Sơn, Sơn Lâm); hệ 

tầng Nha Trang (quanh Nha Trang kéo xuống Cam Ranh); hệ tầng Đơn Dương (ở núi 

Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp); trong đó phổ biến nhất là hệ tầng Nha Trang.  

Thành phần thạch học đá phun trào chủ yếu là andesit, andesitodacit, dacit, 

ryolit và tuf của chúng có màu xám xanh nhạt, xám đen, xám tro, phớt tím; cấu tạo 

daṇg khối, kiến trúc porphyr. Mặt cắt đặc trưng của đá phun trào gồm phần dưới là đá 

gốc cứng chắc; phần trên là vỏ phong hóa dày 310m gồm đới đá gốc phong hóa yếu, 

nứt nẻ mạnh, cứng dòn; chuyển lên sét pha lẫn dăm sạn màu nâu vàng, xám vàng. 

Tài liêụ các mỏ đang đươc̣ khai thác cho thấy các đá phun trào ở Khánh Hòa có 

chất lươṇg tốt, các tính chất cơ lý và đặc tính công nghệ của đá đều đáp ứng được các 

TCVN để làm VLXD thông thường: 

- Cường độ nén khô 1.1701.760kg/cm2, bão hòa 1.1001.586kg/cm2; 

- Các nguyên tố có hại như SO3, Na2O+K2O và độ phóng xạ tự nhiên không 

vượt quá giới hạn cho phép. 

- Các tính chất công nghệ của đá: độ mài mòn tang quay 15,519,8 %, độ nén 

dập trong xi lanh 5,68,6 %; hệ số nở rời của đá hộc 1,51,55, của đá dăm 4×6 từ 1,3 

đến 1,35, của đá dăm 1×2 từ 1,251,3. 

Những mỏ đặc trưng là andesit Núi Sầm 1 (N060), Núi Sầm 2 (N059), và Núi 

Sầm 3 (N058); andesit Bắc Hòn Ngang - Diên Sơn (N092); andesit Đông Hòn Ngang - 

Diên Sơn (N091); andesit Nam Hòn Ngang - Diên Lâm (N090), andesit tây Hòn Ngang 

1 - Diên Lâm (N089); andesit Hòn Ngang - Diên Thọ (N0129); andesit Nam Tà Lương 

(N0197); ryolit Bồ Đà 1 (N034), Bồ Đà 2 (N033); andesit Hòn Thị (N0156); andesit 

Đắc Lộc (N0109). 

Bảng 2.7. Thống kê các mỏ đá phun trào xây dưṇg 

STT 
Số 

hiêụ 
Tên mỏ Xa,̃ huyêṇ 

Toạ đô ̣troṇg tâm 
Cấp TN 

TL & TN  
(10-3 m3) 

Quy mô 
X (m) Y (m) 

1 24 Ryolit Viñh Yên Vaṇ Thaṇh, Vaṇ Ninh 14 04 743 06 24 754 334a 100.000 Lớn 
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STT 
Số 

hiêụ 
Tên mỏ Xa,̃ huyêṇ 

Toạ đô ̣troṇg tâm 
Cấp TN 

TL & TN  
(10-3 m3) 

Quy mô 
X (m) Y (m) 

2 25 Ryolit Hòn Chùa Vaṇ Tho,̣ Vaṇ Ninh 14 05 950 06 22 402 334a 150 Nhỏ 

3 33 Ryolit Bồ Đà 2 Vaṇ Hưng, Vaṇ Ninh 14 00 759 06 03 099 334a 21.000 Lớn 

4 34 Ryolit Bồ Đà 1 Vaṇ Hưng, Vaṇ Ninh 14 01 023 06 03 485 334a 7.500 Vừa 

5 259 Ryolit Viñh Yên 2 Vaṇ Thaṇh, Vaṇ Ninh 13 22 434 05 90 030 334a 25.000 Lớn 

6 260 Ryolit Viñh Yên 3 Vaṇ Thaṇh,Vaṇ Ninh 13 13 674 05 93 144 334a 30.000 Lớn 

7 58 Andesit Núi Sầm 3 Ninh Giang, Ninh Hòa 13 80 003 05 95 709 122+333 6.229 Vừa 

8 59 Andesit Núi Sầm 2 Ninh Giang, Ninh Hòa 13 79 799 05 96 028 334a 3.000 Vừa 

9 60 Andesit Núi Sầm 1 Ninh Giang, Ninh Hòa 13 79 897 05 96 188 334a 1.045 Nhỏ 

10 126 Andesit H. Dốc Mơ Ninh Lôc̣, Ninh Hòa 13 75 424 05 81 427 334a 105.000 Lớn 

11 109 Andesit Đắc Lôc̣ Viñh Phương, N. Trang 13 61 456 05 99 187 334a 11.500 Lớn 

12 110 Ryolit Hòn Khô Viñh Hòa, Nha Trang 13 61 250 06 00 161 334a 118.125 Lớn 

13 111 Ryolit Hòn Dung Viñh Phơng, N. Trang 13 62 981 06 03 183 334a 40.000 Lớn 

14 113A Ryolit Rù Ri ̀ Viñh Hòa, Nha Trang 13 24 693 05 78 306 122 1.389 Nhỏ 

15 114 Ryolit Nam Hòn Khô Viñh Hòa, Nha Trang 13 60 765 06 01 656 334a 65.000 Lớn 

16 149 Andesit Bùng Binh Suối Hiêp̣, Nha Trang 13 55 633 05 88 656 334a 325.000 Lớn 

17 152 
Andesit Nam Hòn Chiń 
Khúc 

Viñh Thái, Nha Trang 13 49 209 05 89 931 334a 37.500 Lớn 

18 154 Andesit Núi Chuṭ Viñh Trường, N. Trang 13 52 882 05 98 486 334a 56.250 Lớn 

19 155 Ryolit Chu Ha ̣ Phước Đồng, N. Trang 13 54 409 05 99 769 334a 22.500 Lớn 

20 156 Andesit Hòn Thi ̣ Phước Đồng, N. Trang 13 49 881 06 04 317 334a 16.689 Lớn 

21 159 Andesit Hòn Khu Ông Phước Đồng, N. Trang 13 47 889 05 98 177 334a 550.000 Lớn 

22 263 Andesit Viñh Lương Viñh Lương, N. Trang 13 78 641 06 12 388 334a 15.750 Lớn 

23 276 Ryolit Viñh Thái Viñh Thái, Nha Trang 13 52 900 05 99 000 122 244,44 Nhỏ 

24 88 
Andesit Tây Hòn 
Ngang 2 - Diên Lâm 

Diên Lâm, Diên Khánh 13 56 965 05 88 128 334a 8.750 Lớn 

25 89 
Andesit Tây Hòn 
Ngang 1- Diên Lâm 

Diên Lâm, Diên Khánh 13 56 674 05 88 127 334a 5.000 Vừa 

26 90 
Andesit Nam Hòn 
Ngang - Diên Lâm 

Diên Lâm, Diên Khánh 13 56 541 05 88 428 334a 17.856 Lớn 

27 91 
Andesit Đông Hòn 
Ngang - Diên Sơn 

Diên Sơn, Diên Khánh 13 58 073 05 89 790 334a 37.500 Lớn 

28 92 
Andesit Bắc Hòn 
Ngang - Diên Sơn 

Diên Sơn, Diên Khánh 13 58 474 05 90 054 122+334a 7.585,56 Lớn 

29 100 Dacit Đâp̣ Đá Diên Điền, Diên Khánh 13 56 199 05 95 252 334a 200.000 Lớn 

30 125 Ryolit Tây Diên Lâm Diên Lâm, Diên Khánh 13 74 631 05 80 070 334a 105.000 Lớn 

31 129 
Andesit Hòn Ngang - 
Diên Tho ̣

Diên Tho,̣ Diên Khánh 13 52 812 05 82 483 334a 140.000 Lớn 

32 264 Andesit Núi Thi ̣ Diên Hòa, Diên Khánh 13 89 734 05 77 641 334a 5.000 Vừa 

33 166 Andesit Hòn Nhoṇ 3 Cam Tân, Cam Lâm 13 76 214 05 90 423 334a 31.250 Lớn 

34 167 Andesit Hòn Nhoṇ 1 Cam Tân, Cam Lâm 13 46 198 05 91 565 334a 150.000 Lớn 

35 168 Andesit Hòn Nhoṇ 2 Cam Tân, Cam Lâm 13 40 790 05 94 409 334a 180.000 Lớn 

36 184 Andesit Văn Thủy 1 Cam Phước Tây, C Lâm 13 25 119 05 82 681 334a 20.000 Lớn 

37 189 Andesit núi Hố Hành Cam Phước Đông, CR  13 21 903 05 95 598 334a 150.000 Lớn 

38 197 
Andesit  
Nam Tà Lương 

Cam Thiṇh Đông, CR 13 16 830 05 98 148 334a 787.500 Lớn 

39 199 Andesit Dốc Saṇ Cam Thiṇh Đông, CR 13 16 501 05 92 448 334a 25.000 Lớn 
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STT 
Số 

hiêụ 
Tên mỏ Xa,̃ huyêṇ 

Toạ đô ̣troṇg tâm 
Cấp TN 

TL & TN  
(10-3 m3) 

Quy mô 
X (m) Y (m) 

40 200 Andesit núi Dốc Tấn Cam Thiṇh Tây, CR 13 16 005 05 93 159 334a 37.500 Lớn 

41 182 Andesit Hòn Dòm Ba Cuṃ Bắc, Kh. Sơn 13 28 562 05 72 653 334a 75.000 Lớn 

42 255 Andesit TT. Tô Hap̣ Tô Hap̣, Khánh Sơn 13 30 377 05 76 369 334a 200.000 Lớn 

43 256 Andesit N. Dốc Gaọ Tô Hap̣, Khánh Sơn 13 25 795 05 79 713 334a 1.800.000 Lớn 

44 149B1 Ryolit Diên An Diên An, Diên Khánh 13 53 000 05 94 400 334a 1.980 vừa 

45 169B1 Ryolit Cam Hòa 
Cam Hòa và Cam Hải 
Đông, Cam Lâm 

13 41 000 05 99 250 334a 23.189 Lớn 

46 24B Ryolit Vaṇ Thaṇh Vaṇ Thaṇh, Vaṇ Ninh 14 04 400 06 24 600 334a 1.260 vừa 

      Côṇg: 5.568.242  

4. Cát xây dựng 

Đa ̃đăng ký được 53 mỏ cát xây dưṇg, trong đó 49 mỏ là cát sông quy mô nhỏ, 

2 mỏ cát biển quy mô lớn và 2 mỏ cát sườn đồi quy mô vừa (Bảng 2.8) . 

Cát sông 

Cát xây dưṇg ở Khánh Hòa tập trung trong các thành tạo trầm tích sông, suối 

hiện đại, chủ yếu phân bố theo hệ thống sông Cái Nha Trang và sông Cái Ninh Hòa.  

Ở sông Cái Nha Trang, cát, sỏi phân bố từ khu vực cầu Xóm Bóng qua Diên 

Khánh lên tới Khánh Vĩnh và ở các sông nhánh chính là sông Khế, sông Giang, sông 

Cầu, sông Chò và sông Suối Dầu. Chúng tạo thành các dải cát, sỏi nằm ở thềm bậc I 

hoặc các bãi bồi cao, bãi bồi thấp và bãi cát ven lòng.  

Ở sông Cái Ninh Hòa, cát tập trung doc̣ thung lũng sông chính từ Ninh Giang 

lên Ninh Xuân và các nhánh chính như sông Tân Lâm, Đá Bàn, Chủ Chay. Các mỏ cát 

ở bãi bồi cao, bãi bồi thấp và bãi cát ven lòng, thềm bậc I, thường nằm ở phía bờ lồi 

của những đoạn sông uốn khúc.  

Ngoài ra còn gặp các mỏ cát ở thung lũng sông Trà Dục, sông Cạn (Cam Ranh); 

sông Tô Hạp (Khánh Sơn) và rải rác một số sông, suối khác.  

Cát sông thường có màu xám sáng, xám vàng nhạt; thành phần thạch học chủ 

yếu là thạch anh (80%).  

- Độ hạt của cát rất đa dạng do hoạt động của dòng chảy sông không ổn định, 

thô hơn ở phần thươṇg du và miṇ dần ở ha ̣du. Ở vùng đồng bằng phân bố chủ yếu là 

cát pha ít bột, dưới đáy chứa ít sạn sỏi.  

Bề dày tầng sản phẩm 15 m, trung bình 2m. Các mỏ cát doc̣ sông hầu hết đang 

được khai thác với quy mô nhỏ, đáp ứng được nhu cầu xây dưṇg điạ phương.  

Cát biển 

Ở Hòn Gốm, Đầm Môn, cát trầm tích biển - gió (mvQ) có trữ lượng lớn. Cát có 

màu vàng nhạt độ hạt mịn đến trung, rời rạc.  

Mỏ cát Đầm Môn (N026) gồm các dải cát vàng dày tới 60m. Mỏ đã được thăm 

dò tỷ mỷ (1995). Cấp A+B+C1 (111+ 122) = 20.303.820 tấn; trong đó cấp 111= 

8.312.850 tấn. Hiện mỏ đang được Minexco khai thác, chế biến để xuất khẩu làm 

khuân đúc, vật liệu mài, đánh bóng và VLXD. Mỏ Đầm Môn cũng như Hòn Gốm nằm 

trong khu kinh tế Vân Phong (diện tích khai thác mỏ hiện đã thu hẹp chỉ còn 4,63 ha 

với trữ lượng khai thác là 558.790 tấn). 
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Cát đồi 

Trong quá trình khảo sát phuc̣ vu ̣đề án này, các tác giả đa ̃ phát hiêṇ loaị cát 

tích tu ̣ở chân núi granit ở Cam Lâm, Cam Ranh đáp ứng yêu cầu làm cát xây dưṇg. 

Bảng 2.8. Bảng thống kê các mỏ cát 

STT Số hiêụ Tên mỏ Xa,̃ huyêṇ 
Toạ đô ̣troṇg tâm Cấp  

TL&TN 
TL&TN 
(m3, T) 

Nguồn 
gốc 

Quy  
mô X (m) Y (m) 

1 9 Hòn Gốm Vaṇ Tho,̣ H. Vaṇ Ninh 14 15 405 06 19 995 334a 442.329.000 mv Lớn 

2 21 Vaṇ Biǹh Vaṇ Biǹh, H. Vaṇ Ninh 14 06 734 06 08 128 334a 50.200 a Nhỏ 

3 26 Đầm Môn Vaṇ Thaṇh, H. Vaṇ Ninh 14 02 298 06 24 828 111+122 20.303.800 mv Lớn 

4 52 Ninh Biǹh Ninh Biǹh, TX. Ninh Hòa 13 82 463 05 91 782 334a 12.800 a Nhỏ 

5 218 Đá Bàn Ninh Sơn, TX. Ninh Hòa 13 98 654 06 01 165 334a 6.000 a Nhỏ 

6 221 Ninh Trung Ninh Trung, TX. Ninh Hòa 13 91 224 05 98 337 334a 5.000 a Nhỏ 

7 222 Ninh Đông Ninh Đông, TX. Ninh Hòa 13 90 142 06 05 108 334a 4.500 a Nhỏ 

8 223 Ninh Xuân Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa 13 89 728 05 94 642 334a 10.000 a Nhỏ 

9 228 Ninh Phú Ninh Phú, TX. Ninh Hòa 13 81 349 06 00 194 334a  4.500 a Nhỏ 

10 230 Ninh Hng Ninh Hng, TX. Ninh Hòa 13 78 966 06 02 193 334a 7.500 a Nhỏ 

11 107 Võ Caṇh Viñh Thaṇh, TP. Nha Trang 13 59 150 05 98 292 334a 150.000 a Nhỏ 

12 116 Viñh Ngoc̣ Viñh Ngoc̣, TP. Nha Trang 13 60 631 06 03 207 334a 13.000 a Nhỏ 

13 75 Diên Xuân Diên Xuân, H. Diên Khánh 13 61 331 05 80 406 334a 240.000 a Nhỏ 

14 79 sông Suối Sâu Diên Đồng, H. Diên Khánh 13 58 540 05 80 059 334a 72.000 a Nhỏ 

15 80 đèo Đá Lửa Diên Tho,̣ H. Diên Khánh 13 58 603 05 81 195 334a 225.000 a Nhỏ 

16 82 Gò Ông Siêu Diên Lâm, H. Diên Khánh 13 59 028 05 82 189 334a 36.800 a Nhỏ 

17 83 Gò Măṇ Diên Lâm, H. Diên Khánh 13 57 464 05 83 110 334a  69.800 a Nhỏ 

18 84 Bến Bà Đào Diên Lâm, H. Diên Khánh 13 56 488 05 85 181 334a 41.800 a Nhỏ 

19 85 Diên Phước 1 Diên Phước, H. Diên Khánh 13 57 430 05 85 749 334a 79.500 a Nhỏ 

20 86 Diên Phước 2 Diên Phước, H. Diên Khánh 13 57 315 05 87 042 334a 42.000 a Nhỏ 

21 87 Diên Sơn Diên Lâm, H. Diên Khánh 13 56 223 05 88 823 334a 110.300 a Nhỏ 

22 93 Diên Lac̣ Diên Lac̣, H. Diên Khánh 13 56 362 05 89 739 334a 989.000 a Nhỏ 

23 94 Diên Khánh 1 Diên Phước, H. Diên Khánh 13 56 052 05 90 603 334a 103.600 a Nhỏ 

24 95 Diên Khánh 2 TT. Diên Khánh 13 56 007 05 92 105 334a 109.500 a Nhỏ 

25 97A Cầu Phú Lôc̣ TT. Diên Khánh 13 24 780 05 79 862 334a 403.500 a Nhỏ 

26 98 Diên An Diên An, H. Diên Khánh 13 56 376 05 93 051 334a  79.700 a Nhỏ 

27 99 Diên Phú Diên Phú, H. Diên Khánh 13 56 384 05 93 751 334a 50.200 a Nhỏ 

28 140 Vườn Xoài Diên Đồng, H. Diên Khánh 13 45 527 05 86 896 334a 45.000 a Nhỏ 

29 141 Diên Tho ̣1 Diên Tho,̣ H. Diên Khánh 13 47 371 05 87 543 334a 96.400 a Nhỏ 

30 142 Sông Đất Gai Suối Hiêp̣, H. Diên Khánh 13 58 047 05 80 385 334a  3.100 a Nhỏ 

31 143 Suối Hiêp̣ Suối Hiêp̣, H. Diên Khánh 13 58 318 05 77 533 334a 75.000 a Nhỏ 

32 144 Suối Cát 1 Suối Cát, H. Diên Khánh 13 48 928 05 88 226 334a  30.000 a Nhỏ 

33 145 Bến 13 Suối Cát, H. Diên Khánh 13 52 024 05 88 250 334a 11.700 a Nhỏ 

34 160 Cây Xoài Suối Tân, H. Diên Khánh 13 46 754 06 00 648 334a  16.400 a Nhỏ 

35 266 Trung Hiêp̣ Cam Hiêp̣ Bắc, H. Cam Lâm 13 54 114 05 85 348 334a  1.500.000 d Nhỏ 

36 176 Cam Đức TT. Cam Đức, H. Cam Lâm 13 35 347 06 02 071 334a  25.500 a Nhỏ 

37 77 TT Khánh Viñh TT. Khánh Viñh 13 58 513 05 73 773 334a  42.000 a Nhỏ 
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STT Số hiêụ Tên mỏ Xa,̃ huyêṇ 
Toạ đô ̣troṇg tâm Cấp  

TL&TN 
TL&TN 
(m3, T) 

Nguồn 
gốc 

Quy  
mô X (m) Y (m) 

38 78  Sông Cầu Sông Cầu, H. Khánh Viñh 13 58 506 05 77 338 334a 195.000 a Nhỏ 

39 236 Khánh Trung Khánh Trung, H. Khánh Viñh 13 73 371 05 78 623 334a  8.000 a Nhỏ 

40 237 Khánh Đông Khánh Đông, H. Khánh Viñh 13 65 339 05 70 790 334a 6.000 a Nhỏ 

41 238 Sơn Thái Sơn Thái, H. Khánh Viñh 13 63 094 05 70 385 334a 120.000 a Nhỏ 

42 239 Cầu Bà Cầu Bà, H. Khánh Viñh 13 66 229 05 78 349 334a 48.000 a Nhỏ 

43 240 Khánh Viñh 2 Khánh Viñh, H. Khánh Viñh 13 55 458 05 61 265 334a 32.000 a Nhỏ 

44 268 Khánh Hiêp̣ Khánh Hiêp̣, H. Khánh Viñh 13 32 759 05 94 261 334a 600.000 a Nhỏ 

45 179 Du Oai Sơn Lâm, H. Khánh Sơn 13 30 484 05 97 578 334a  200.000 a Nhỏ 

46 180 Sơn Hiêp̣ Sơn Hiêp̣, H. Khánh Sơn 13 36 567 05 95 767 334a 44.400 a Nhỏ 

47 181 Tô Hap̣ TT. Tô Hap̣, H. Khánh Sơn 13 30 309 05 66 218 334a  33.000 a Nhỏ 

48 251 Sơn Biǹh Sơn Biǹh, H. Khánh Sơn 13 51 072 05 83 846 334a 80.000 a Nhỏ 

49 252 Cầu Huyêṇ Đôị TT. Tô Hap̣, H. Khánh Sơn 13 41 595 05 95 779 334a 45.000 a Nhỏ 

50 237B Diên Xuân Diên Xuân, Diên Khánh 13 63 550 05 78 670 334a 198.000 a Nhỏ 

51 202B3 Cam Thiṇh Đông Cam Thiṇh Đông, CR 13 08 650 05 92 460 334a 240.000 a Nhỏ 

52 186B1 ĐB N. Hòn Rồng Cam Thành Nam, CR 13 14 210 05 97 900 333 2.200.000 d Vừa 

53 186B2 Đ-ĐB H. Rồng Cam Phúc Bắc, Cam Ranh 13 23 100 05 99 515 333 4.000.000 d Vừa 

Nguồn gốc: a. sông, mv. biển-gió, d. sườn tićh (deluvi) 

5. Sét gạch ngói và sét bùn 

Sét gạch ngói phân bố chủ yếu trong các thành tạo trầm tích Đê ̣ tứ nguồn gốc 

sông, sông - biển, phân bố doc̣ theo các lưu vực sông suối lớn như sông Cái Nha 

Trang, sông Cái Ninh Hòa, sông Đồng Điền (Vạn Ninh). Ngoài ra còn gặp sét gạch 

ngói trong các thành tạo vỏ phong hóa của trầm tích Jura.  

Khu vực đang được khai thác sét gạch ngói rầm rộ nhất là Ninh Hòa (Ninh 

Bình, Ninh Xuân); Diên Khánh (Diên Lâm, Diên Thọ); Khánh Vĩnh (Khánh Đông). 

Dưạ theo các kết quả khảo sát đã đăng ký được 21 mỏ (5 lớn, 7 vừa, 9 nhỏ). Trong đó, 

4 mỏ quy mô nhỏ đa ̃khai thác hết hoăc̣ gần hết (Bảng 2.9).  

Nhiều điểm khai thác tư ̣phát của dân phục vụ cho các lò gạch thủ công tại chỗ, 

song chưa được nghiên cứu kỹ về quy mô và chất lượng. Các mỏ có triển vọng lớn là 

Khánh Xuân (205), Ninh Thân (49) và Bình Lộc (214).  

Các thân sét nguồn gốc trầm tích sông, sông - biển kéo dài 5002000m, rộng 

50500m, dày 19m. Sét có màu xám đen, xám nâu, dẻo mịn. Phần trên sét thường bị 

phủ bởi lớp thổ nhưỡng mỏng 0,20,3m. Phần dưới sét phủ lên lớp cát pha chứa sạn 

sỏi màu xám loang lổ. 

Các thân sét nguồn gốc tàn tích phong hóa từ trầm tích Jura thường nằm ở độ 

sâu 16m, phân bố không liên tục, có màu xám nâu vàng, nâu đen loang lổ. Dưới sét là 

cát sạn, lẫn dăm mảnh đá gốc trầm tích tàn dư màu loang lổ. 

Bảng 2.9. Bảng thống kê các mỏ sét gac̣h ngói 

STT 
Số 

hiêụ 
Tên mỏ Điạ danh 

Toạ đô ̣troṇg tâm Tài nguyên 
334a (10-3 m3) Quy mô 

X (m) Y (m) 

1 5 Vaṇ Phước Xã Vaṇ Phước, H. Vaṇ Ninh 14 15 662 06 13 282 2.700 Vừa 

2 20 Biǹh Trung Xã Vaṇ Biǹh, H. Vaṇ Ninh 14 07 827 06 07 417 360 Nhỏ 
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STT 
Số 

hiêụ 
Tên mỏ Điạ danh 

Toạ đô ̣troṇg tâm Tài nguyên 
334a (10-3 m3) Quy mô 

X (m) Y (m) 

3 214 Biǹh Lôc̣ Xã Vaṇ Biǹh, H. Vaṇ Ninh 14 09 054 06 08 257 20.342,2 Lớn 

4 47 Tân Lac̣ Xã Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa 13 83 615 05 87 269  Nhỏ 

5 48 Ninh Xuân 1 Xã Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa 13 82 907 05 89 040 700 Nhỏ 

6 49 Ninh Thân Xã Ninh Thân, TX. Ninh Hòa 13 84 496 05 90 408 18.000 Lớn 

7 51 Đaị Cát Xã Ninh Phuṇg, TX. Ninh Hòa 13 82 712 05 91 682 2.700 Vừa 

8 206 Tân Trúc Xã Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa 13 06 197 05 95 003 1.562,5 Vừa 

9 207 Biǹh Tri ̣ Xã Ninh Biǹh, TX. Ninh Hòa 13 60 494 05 82 373 1.125 Vừa 

10 208 Hòa Thuâṇ Xã Ninh Biǹh, TX. Ninh Hòa 13 84 317 05 85 938 2.350 Vừa 

11 229 Ninh Quang Xã Ninh Quang, TX. Ninh Hòa 13 80 182 06 00 679 1.600 Vừa 

12 231 Ninh Hưng Xã Ninh Hưng, TX. Ninh Hòa 13 80 219 05 91 570 600 Nhỏ 

13 115 Viñh Ngoc̣ Xã Viñh Ngoc̣, TP. Nha Trang 13 61 131 06 02 103  Nhỏ 

14 130 Phước Lương Xã Diên Phước, H. Diên Khánh 13 52 812 05 82 483  Nhỏ 

15 131 Diên An Xã Diên An, H. Diên Khánh 13 55 911 05 82 452  Nhỏ 

16 146 Suối Dầu Xã Suối Cát, H. Diên Khánh 13 45 665 05 88 904 5.476 Lớn 

17 147 Lac̣ Lợi Xã Diên Lac̣, H. Diên Khánh 13 46 341 05 88 363  Nhỏ 

18 205 Khánh Xuân Xã Diên Lâm, H. Diên Khánh 13 09 242 05 99 440 11.360 Lớn 

19 243 Diên Xuân Xã Diên Xuân, H. Diên Khánh 13 57 761 05 76 839 2.890 Vừa 

20 244 Đồng Xe Xã Diên Lâm, H. Diên Khánh 13 50 373 05 72 057 304 Nhỏ 

21 73 Khánh Đông Xã Khánh Đông, H. Khánh Viñh 13 67 459 05 78 323 15.960 Lớn 

   Côṇg:   87.805,7  

Sét bùn là một loại đất được sinh thành bởi các quá trình địa chất, sinh học, có 

chứa các thành phần vô cơ, hữu cơ và một lượng rất nhỏ các vật chất không hòa tan 

trong nước, có tác dụng chữa bệnh hoặc tác động tốt đến sức khỏe con người. 

Theo nguồn gốc, sét bùn được chia thành 2 loại: 

- Sét bùn vô cơ: là loại bùn được hình thành do quá trình kết tủa của nước 

khoáng có chứa các sản phẩm của quá trình trầm tích hoặc phong hóa, tan rã của đá, 

với thành phần vô cơ là chủ yếu. 

- Sét bùn hữu cơ: được hình thành do quá trình kết tủa của nước khoáng có chứa 

các sản phẩm phân hủy từ thực vật với thành phần hữu cơ là chủ yếu (≥30%). 

Ở tỉnh Khánh Hòa, trong các mỏ bùn đã phát hiện hầu hết là bùn vô cơ, chỉ có 

phần trên của các mỏ sét bùn Đảnh Thạnh, Gò Ráng thuộc sét bùn hữu cơ. 

Các mỏ sét bùn đã phát hiện ở Khánh Hòa đều có quy mô nhỏ (Bảng 2.10). 

- Về đặc điểm địa chất các mỏ bùn  

+ Các thành tạo địa chất dưới tầng chứa sét bùn rất đa daṇg, là trầm tích cát kết, 

bột kết, sét kết (Tân Trúc, Tân Hưng 1, Tân Hưng 2 + Tân Hưng 3, Đảnh Thạnh); 

phun trào ryolit, andesit (Ninh Lộc, Gò Ráng, Tà Lương, Cam Thịnh Đông); xâm nhập 

granit (Tân Phú, Mỹ Lương, Cam Thịnh Đông). Tùy thuộc vào sự có mặt của các 

thành tạo này mà vỏ phong hóa của chúng cung cấp cho bùn các sản phẩm có độ mịn 

lớn hay nhỏ, quyết định chất lượng cũng như độ thu hồi của bùn. 

+ Các thành tạo chứa sét bùn là trầm tích Đệ tứ hỗn hợp sông - lũ tích, sông - 

biển hoặc lũ tích - sườn tích; dày 515m. Thành phần trầm tích liên quan chặt chẽ đến 
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nguồn cung cấp vật liệu tích tụ là vỏ phong hóa của các đá nằm dưới, do vậy cũng ảnh 

hưởng nhiều đến thành phần, chất lượng của tích tụ sét bùn. 

- Về đặc điểm phân bố các thân sét bùn 

Sét bùn trào lên theo các họng nứt đất, tập trung trong những diện tích nhất 

định, thường 13ha. Chúng tạo thành các ổ bùn không liên tục, kéo dài bám theo 

phương của đới đứt gãy kiến tạo. Các ổ sét bùn có hình nấm, nổi cao 0,10,5m so với 

mặt điạ hình xung quanh, đường kính 0,550m; dày 1-2m. Bùn trào ra từ các họng 

thường chứa nước và có áp lực mạnh. 

Một điều thú vị là phần lớn ở các vị trí xuất lộ sét bùn thường thấy có mặt nước 

khoáng - nước nóng và thành phần lý - hóa của nước khoáng và sét bùn tuơng tự như 

nhau. Qua đó chứng tỏ mối quan hệ mật thiết giữa chúng về nguồn gốc, điều kiện 

thành tạo, đồng thời không thể tách rời các yếu tố kiến tạo. 

Nguồn gốc sét bùn, qua nghiên cứu các yếu tố dẫn đến sự hình thành sét bùn 

cho phép đưa ra những nhận định: sét bùn có nguồn gốc kết tụ từ nước khoáng ở dưới 

sâu, được dẫn xuất lên theo các hệ thống dập vỡ kiến tạo, có hòa tan, mang theo các 

sản phẩm phân hủy của đất đá vây quanh. 

Đặc điểm chất lượng 

Đặc tính cơ lý: sét bùn có độ mịn lớn, hàm lượng trung bình: sét - bột 48,39%, 

cát sạn 51,62%; độ ẩm 120,49% tỷ trọng 2,64 g/cm3; giới hạn chảy  41,45%; hệ số lỗ 

rỗng 2,55. Theo Hướng dẫn kỹ thuật lập bản đồ Địa chất công trình ban hành theo 

Quyết định số 54/QĐ-BCN, ngày 14/9/2000, đất sét được xếp vào nhóm bùn (sét hóa 

bùn hay còn gọi là sét bùn) khi đô ̣ẩm vươṭ quá giới haṇ chảy; hê ̣số lỗ rỗng: ≥ 0,9. 

Các kết quả phân tích mẫu tổng trao đổi kation E, độ keo, hệ số trương nở và 

phân tích thành phần khoáng vật bằng phương pháp rơnghen cho thấy sét không đạt 

tiêu chuẩn sét bentonit theo (theo QCVN 49 2012/BTNMT), mà chỉ là loại sét thông 

thường hóa bùn do ảnh hưởng của điều kiện hóa - lý tại khu vực mỏ. 

Đặc điểm khoáng vật và tính trương nở của sét bùn 

Kết quả phân tích hóa – lý thực hiện trong các năm 2014-2015 tại 9 mỏ ở 

Khánh Hòa, so sanh với Quy định về sét bentonit (QCVN49:2012/BTNMT) thấy sét 

không đạt tiêu chuẩn sét bentonit. Cụ thể là: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kết quả phân tích  

9 mỏ ở Khánh Hòa 

QCVN49:2012/ 

BTNMT 

Montmorilonit % 2-6  

Tổng trao đổi cation 

Mg đương 

lượng / 100g 

đất 

0,75-2,2 ≥ 24 

Độ keo  0,067-0,21 ≥ 2,4 

Độ trương nở Lần 0,2-3,5  

Sét bùn hòa nước khoáng trở thành dung dịch lỏng, trương nở, khi thoa phết 

vào da có khả năng dính bám cao, tăng khả năng hấp thụ các chất vi lượng từ bùn vào 

cơ thể qua da. Khi khô, bùn se lại, co rút thể tích rất mạnh, hút các chất bẩn bám ở lỗ 

chân lông làm da trở lên sạch, mịn, đẹp hơn.  
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Các mỏ bùn khoáng ở Khánh hòa có đặc tính hoá học tương tư ̣nhau: 

- Độ pH= 6,97,4, không ảnh hưởng tới da khi sử dụng liệu pháp tắm bùn; 

- Sét bùn hầu hết thuộc loại sét bùn vô cơ có thành phần chủ yếu là silic với 

hàm lượng SiO2trung bình 70,61%, có tác dụng rất tốt đối với việc chữa bênh; 

- Chất hữu cơ rất nhỏ (<0,21%), không gây mùi khó chịu khi sử dụng. 

Thành phần dung dịch bùn: chủ yếu là bicarbonat và một số thành phần khác 

tùy mỏ như: bicarbonat-natri (HCO3
-, Na+); bicarbonat-natri-clorur (HCO3

-, Na+,Cl-), 

bicarbonat-clorur-natri (HCO3
-, Cl-, Na+), bicarbonat-clorur (HCO3

-, Cl-) 

Đặc điểm các nguyên tố vi lươṇg 

Sét bùn có chứa một số nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự sống của con người 

như: Fe, F, I, Mn, Si nằm trong giới hạn cho phép,có thể khai thác và sử dụng trong 

việc chữa bệnh, phục hồi sức khỏe. 

Trữ lượng sét bùn 

Đến nay đa ̃phát hiêṇ phát hiện được các điểm, mỏ sét bùn như thống kê trong 

bảng sau, trong đó 5 mỏ đã được thăm dò tính trữ lượng đến cấp 122 (Tân Hưng 1, 

Ninh Lộc, Ninh Quang, Tà Lương, Ninh Xuân). 

Bảng 2.10. Bảng thống kêtrữ lượng và tài nguyên các mỏ sét bùn 

S 
TT 

Số  
hiêụ 

Số QH Tên mỏ Diạ danh 
Toạ đô ̣troṇg tâm 

Trữ lượng,  
tài nguyên  

X (m) Y (m) (m3) Cấp 

1 18 12 My ̃Lương 
Xã Vaṇ Lương và xã Vaṇ Phú,  
H. Vaṇ Ninh 

14 05 938 06 01 321 7.030 222 

2 19 14 Tân Phú Xã Vaṇ Phú, H. Vaṇ Ninh 14 06 818 06 02 230 52.300 222 

3 46 40 Tân Trúc Xã Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa 13 84 122 05 85 722 7.800 122 

4 

62 

46 

Tân Hưng 1 Xã Ninh Hưng, TX. Ninh Hòa 13 76 193 05 90 404 3.700 122 

63 Tân Hưng 2,3 Xã Ninh Hưng, TX. Ninh Hòa 13 75 370 05 90 430 2.600 222 

279 Tân Hưng 4 Xã Ninh Hưng, TX. Ninh Hòa 13 75830 05 90 180 5.000 334a 

5 273 41/1 Ninh Xuân Xã Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa 13 82 840 05 88975 7.200 222 

6 

207 

41/2 

Ninh Quang Xã Ninh Quang, TX. Ninh Hòa 13 80 300 05 90 680 

20.600 122 
229 Ninh Bình 

Xã Ninh Bình và xã Ninh Quang, 
TX. Ninh Hòa 

13 80 510 05 90 826 

7  34B Ninh Phụng Xã Ninh Phụng, TX. Ninh Hòa 13 82 506 05 91 147 15.000 334a 

8 64 47 Ninh Lôc̣ 
Xã Ninh Lôc̣ và xã Ninh Hưng, 
TX. Ninh Hòa 

13 48837 05 96634 9.700 122 

9  47B/1 Ninh Tân Xã Ninh Tân, TX. Ninh Hòa 13 78 245 05 85 387 3.100 222 

10  47B/2 Ninh Tây Xã Ninh Tây, TX. Ninh Hòa 13 88 864 05 79 776 6.000 222 

11 280 60B Trảng É Phước Đồng. Nha Trang 13 48 836 05 96 634 1.440 222 

12 128 83 Đảnh Thaṇh Xã Diên Tân, H. Diên Khánh 13 52 813 05 82478 8.100 332 

13 281 79B Diên Tân Xã Diên Tân, H. Diên Khánh 13 54 940 05 77 850 5.000 334a 

14 185 
109 

Tà Lương Xã Cam Phước Đông, TP. CR 
1319857 0591539 1.500 122 

116B/2 13 19722 05 91865 4.700 334a 

15 198 
116 

Cam Thiṇh Đông Xã Cam Thiṇh Đông, TP. CR 
13 15 097 05 92 807 9.200 222 

116B/1 13 15 531 05 92 789 10.200 334a 

       180.170  
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6. Đá vôi sanhô  

Có 8 điểm đá vôi san hô quy mô nhỏ phân bố dọc bờ biển. Một số điểm đã từng 

đươc̣ khai thác cung cấp nguyên liệu cho nhà máy xi măng Hòn Khói với sản lươṇg 

15.000-18.000 tấn/năm. Các điểm đặc trưng là Xuân Vinh (N040), Hòn Khói (N041), 

Ninh Phước (N056), Xuân Tự (N038), Hòn Hèo (N057), Đường Đệ (N0102). Đặc điểm 

các bãi đá vôi san hô như sau: 

San hô tồn tại ở 3 bậc đường bờ: 

+ Bậc 45m: ở bắc Hòn Khói, Xuân Vinh. 

+ Bậc 1,52 m: ở khu vực Cầu Đá Nha Trang, Đường Đệ, đảo Hòn Tre, đông 

bắc Hòn Khói. San hô phân bố rộng, trữ lượng đáng kể và khai thác thuận lợi nhất. 

+ Bãi san hô ngầm: bãi ngầm cao thường bị ngập khi triều lên, lộ ra cao 

0.20,3m khi triều xuống, tạo bãi rộng 200500m.  

San hô khi chết đi, để lại bộ xương là chất vôi, tạo thành nguồn đá vôi san hô 

khá lớn. Đá vôi san hô là nguyên liệu để sản xuất xi măng mác thấp, làm phân bón. 

Hiện nay, do yêu cầu bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái ven biển nên các 

điểm đá vôi san hô đều nằm trong khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.  

Bảng 2.11. Bảng thống kê các mỏ đá vôi san hô 

STT Số hiêụ Tên mỏ Điạ danh 
Toạ đô ̣troṇg tâm Tài nguyên 

cấp 334a (tấn) 
Quy mô 

X (m) Y (m) 

1 38 Xuân Tự Xã Vaṇ Hưng, H. Vaṇ Ninh 13 98 895 06 04 512 7.710.000 Nhỏ 

2 40 Xuân Vinh Xã Vaṇ Hưng, H. Vaṇ Ninh 13 93 184 06 03 469 1.687.000 Nhỏ 

3 41 Hòn Khói Xã Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa 13 92 662 06 06 227 3.000.000 Nhỏ 

4 56 Ninh Phước Xã Ninh Phước, TX. Ninh Hòa 13 77 744 06 12 554 3.000.000 Nhỏ 

5 57 Hòn Hèo Xã Ninh Phú, TX. Ninh Hòa 13 72 625 06 17 185 156.300 Nhỏ 

6 122 Đường Đê ̣ P. Viñh Hòa, TP. Nha Trang 13 57 111 06 01 244 625.000 Nhỏ 

7 170 Suối Vinh Cam Hải Đông, H. Cam Lâm 13 42 023 05 95 712 15.000 Nhỏ 

8 195 Cam Ranh P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh 13 17 441 05 94 342 17.500 Nhỏ 

   Côṇg:   16.210.800  

7. Đất san lấp 

Đa ̃dăng ký đươc̣ 35 mỏ đất san lấp, trong đó 16 quy mô lớn, 10 vừa và 9 nhỏ 

(Bảng 2.12). 

Vỏ phong hóa của trầm tích Jura hệ tầng Đray Linh và La Ngà có diện phân bố 

rộng nhất, trở thành đối tượng cung cấp đất san lấp chính. Tiếp theo là vỏ phong hóa 

của các đá phun trào và xâm nhập. Theo đăc̣ điểm thac̣h hoc̣, vỏ phong hóa đươc̣ chia 

ra hai loaị chính là vỏ laterit và vỏ litoma.  

- Đất san lấp hình thành trên vỏ phong hóa của các đá trầm tích Jura tạo thành 

dải rôṇg ở phía tây, kéo dài từ Vaṇ Ninh xuống Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh 

và Khánh Sơn. Vỏ dày 517m, trung bình 78 m, phát triển rôṇg raĩ kiểu vỏ litoma. 

- Đất san lấp hình thành trên vỏ phong hóa của đá xâm nhâp̣dày 220m, trung 

bình 5m. Măṭ cắt ở đây đăc̣ trưng cho loaị vỏ phong hóa litoma, gồm đới litoma 

chuyển xuống saprolit. Tỷ lệ tảng lăn, cục tàn dư đá xâm nhập lẫn khá nhiều ở phần 

trên nóc (dạng sườn tích). Đới litoma là sản phẩm đất san lấp, gồm chủ yếu là sét pha 
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lâñ cát, cát chứa sạn và ít mảnh granit tàn dư mềm bở. Đới saprolit là phần đá gốc bi ̣

nứt vỡ, biến đổi và phong hóa yếu (phong hóa cơ hoc̣ chiếm ưu thế); chuyển lên phần 

trên đá bi ̣ sialit hóa yếu, taọ vỏ sét mỏng bao ngoài các cuc̣ đá gốc.  

- Đất san lấp hình thành trên vỏ phong hóa của đá phun trào andesit hê ̣ tầng 

Đèo Bảo Lôc̣ dày 210m, trung bình 5m; trên các đá phun trào hê ̣ tầng Đơn Dương, 

Nha Trang và Mang Yang dày 216m, trung bình 56m. Từ dưới lên thường găp̣ kiểu 

vỏ saprolit (các cuc̣ tảng đá phun trào, bên ngoài bi ̣ sét hóa maṇh), litoma (sét bôṭ lâñ 

saṇ và ít dăm cuc̣ đá tàn dư); trên cùng là đới thổ nhưỡng. Dăm vụn tàn dư đá phun 

trào lẫn khá nhiều ở phần trên (dạng sườn tích).  

Chất lượng đất san lấp như sau: 

- Độ ẩm tự nhiên trung bình 20,8%, độ ẩm giới hạn dẻo trung bình 23,3%, chỉ 

số dẻo trung bình 13,6%, đất khô, trạng thái cứng.  

- Thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn có độ ẩm tối ưu (Wtu) trung bình 17,6%; khối 

lượng thể tích khô lớn nhất (cmax) trung bình : 1,73 g/cm3. 

Ngoài ra còn găp̣ một diện nhỏ vỏ phong hóa litoma trên trầm tích hê ̣tầng Đăk 

Rium ở Ninh Hòa với đô ̣dày không quá 5 m. Chất lượng đất san lấp như sau: 

- Độ ẩm tự nhiên trung bình 21,6%, độ ẩm giới hạn dẻo trung bình 22,5%, chỉ 

số dẻo 12,6%, đất khô, trạng thái cứng. 

 - Thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn có độ ẩm tối ưu (Wtu) trung bình 11,7%; 

khối lượng thể tích khô lớn nhất (cmax) trung bình : 1,87g/cm3. 

Qua thực tế khai thác, sử dụng vật liệu đất phong hóa từ các đá phun trào, trầm 

tích và xâm nhập ở vùng làm đất san lấp công trình cho thấy chất lượng tương đối tốt: 

thành phần cấp phối hạt tương đối thích hợp, độ ẩm tự nhiên không quá lớn so với độ 

ẩm tối ưu, khối lượng thể tích khô lớn nhất (cmax) cao. Những yếu tố này thuận lợi 

cho công tác lu lèn đạt độ đầm chặt thiết kế trong công tác san lấp tạo mặt bằng. 

Tuy vậy, đất san lấp chưa đáp ứng được hoàn toàn các tiêu chuẩn về đất làm vật 

liệu đắp. Khi sử dụng đất làm vật liệu đắp cần phải cải tạo đất theo hướng tăng hàm 

lượng hạt thô, giảm hàm lượng hạt mịn và sử dụng tốt nhất vào mùa khô. 

Tổng diện tích phân bố đất san ở Khánh Hòa khoảng 650km2.  

Bảng 2.12. Bảng thống kê các mỏ đất san lấp 

S 
TT 

Số 

hiêụ 
Tên mỏ Điạ danh 

Toạ đô ̣troṇg tâm 
Cấp TN 

Tài nguyên  
(10-3 m3) 

Quy  
mô X (m) Y (m) 

1 209 Nam Núi Xả Xã Vaṇ Tho,̣ H. Vaṇ Ninh 13 81 761 05 92 085 334a 5.500 Lớn 

2 213 Hòn Chùa Xã Vaṇ Biǹh, H. Vaṇ Ninh 14 09 426 06 07 472 334a 990 Nhỏ 

3 216 Xuân Hà Xã Vaṇ Hưng, H. Vaṇ Ninh 14 08 499 06 04 320 334a 4.200 Vừa 

4 217 Ninh Sim Xã Ninh Sim, TX. Ninh Hòa 13 98 115 05 97 096 334a 6.480 Lớn 

5 219 Ninh An Xã Ninh An, TX. Ninh Hòa 13 91 094 05 85 077 334a 14.160 Lớn 

6 220 Ninh Hải Xã Ninh Hải, TX. Ninh Hòa 13 94 091 05 94 551 334a 4.000 Vừa 

7 224 Bắc Hòn Hèo Xã Ninh Tho,̣ TX. Ninh Hòa 13 86 301 05 95 493 334a 18.000 Lớn 

8 261 Hòn Săn Xã Ninh Phước, TX. Ninh Hòa 14 05 387 06 23 172 334a 2.000 Vừa 

9 262 Ninh Tây Xã Ninh Tây, TX. Ninh Hòa 13 89 734 05 77 641 334a 1.500 Nhỏ 

10 108 Đắc Lôc̣ Xã Viñh Phơng, TP. Nha Trang 13 56 509 05 96 199 333+334a 8.701 Lớn 

11 158 Núi Đất Xã Phước Đồng, TP. Nha Trang 13 49 085 05 98 532 333+334a 552 Nhỏ 
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S 
TT 

Số 

hiêụ 
Tên mỏ Điạ danh 

Toạ đô ̣troṇg tâm 
Cấp TN 

Tài nguyên  
(10-3 m3) 

Quy  
mô X (m) Y (m) 

12 275 Viñh Trung Viñh Trung, TP. Nha Trang 13 54 340 05 97 100 122 62,8 Nhỏ 

13 101 Diên Điền Xã Diên Điền, H. Diên Khánh 13 61 161 05 91 552 333+334a 3.499 Vừa 

14 102 Diên Phú Xã Diên Phú, H. Diên Khánh 13 61 732 05 93 747 333+334a 3.875 Vừa 

15 148 Suối Hiêp̣ Xã Suối Hiêp̣, H. Diên Khánh 13 46 725 05 87 898 333+334a 11.048 Lớn 

16 150 Suối Cát Xã Suối Cát, H. Diên Khánh 13 49 999 05 89 614 333+334a 1.968 Vừa 

17 151 Suối Tân Xã Suối Tân, H. Diên Khánh 13 50 851 05 90 606 333+334a 6.717 Lớn 

18 245 Hòn Ngăn Xã Diên Lâm, H. Diên Khánh 13 61 605 05 79 548 334a 7.500 Lớn 

19 246 Hòn Ro ̣ Xã Diên Tho,̣ H. Diên Khánh 13 57 897 05 86 792 334a 12.400 Lớn 

20 265 Núi Sỏi Mê Xã Diên Tho,̣ H. Diên Khánh 13 63 488 06 01 576 334a 9.000 Lớn 

21 250 Cam Hòa Xã Cam Hòa, H. Cam Lâm 13 51 432 05 83 701 334a 12.960 Lớn 

22 172 Hòn Quy Xã Cam Thiṇh Đông, Cam Ranh 13 39 426 06 02 721 334a 10.650 Lớn 

23 194 Nam Hòn Rồng Xã Cam Phước Đông, TP. CR 13 16 853 05 95 400 334a 2.500 Vừa 

24 257 Cam Phước Tây Xã Cam Phước Tây, H. Cam Lâm 13 26 411 05 73 941 334a 10.000 Lớn 

25 258 Núi Trai Láng Xã Cam Thiṇh Đông, TP. CR 13 24 731 05 73 322 334a 14.960 Lớn 

26 233 Ba Dùi Xã Khánh Biǹh, H. Khánh Viñh 13 76 941 05 91 749 334a 16.000 Lớn 

27 241 Suối Bùn Xã Sông Cầu, H. Khánh Viñh 13 57 248 05 67 198 334a 4.400 Vừa 

28 269 Khánh Hiêp̣ Xã Khánh Hiêp̣, H. Khánh Viñh 13 67 253 05 71 407 334a 6.250 Vừa 

29 270 Khánh Viñh TT Khánh Viñh, H. Khánh Viñh 13 68 389 05 72 167 334a 1.500 Nhỏ 

30 253 Sơn Trung Xã Sơn Trung, H. Khánh Sơn 13 29 910 05 70 824 334a 64.200 Lớn 

31 272 Ba Cuṃ Bắc Xã Ba Cuṃ Bắc, H. Khánh Sơn 13 58 454 05 71 741 334a 6.500 Vừa 

32 149B2 Diên An Xã Diên An, H. Diên Khánh 13 52 735 05 94 000 334a 220 Nhỏ 

33 169B2 Cam Hòa Cam Hòa + Cam Hải Đông, CL 13 40 950 05 99 250 333 1.052 Nhỏ 

34 202B2 Cam Thiṇh Đông Xã Cam Thiṇh Đông, Cam Ranh 13 08 450 05 92 000 334a 685 Nhỏ 

35 24B Vaṇ Thaṇh Xã Vaṇ Thaṇh, H. Vaṇ Ninh 14 04 400 06 24 600 334a 420 Nhỏ 

   Côṇg:    274.449  

4. Nhóm nước khoáng, nước nóng 

Nước khoáng là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lô ̣ trên măṭ đất, có thành 

phần, tính chất và môṭ số hơp̣ chất có hoaṭ tính sinh hoc̣ đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

ky ̃thuâṭ Viêṭ Nam hoăc̣ tiêu chuẩn nước ngoài đươc̣ phép áp duṇg taị Viêṭ Nam. 

Nước nóng thiên nhiên là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lô ̣trên măṭ đất, luôn 

có nhiêṭ đô ̣ taị nguồn đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn ky ̃ thuâṭ Viêṭ Nam hoăc̣ tiêu 

chuẩn nước ngoài đươc̣ phép áp duṇg taị Viêṭ Nam. (thông thường >30oC).  

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hiện đã đăng ký được 25 điểm, mỏ nước khoáng. 

Theo thành phần, chia ra các nhóm:  

- Nước khoáng silic (7); 

- Nước khoáng silic-fluor (15);  

- Nước khoáng sắt (3). 

Theo nhiêṭ đô ̣nước, phân ra 4 loại: bình thường, ấm, nóng vừa và rất nóng.  

Kết hợp 2 tiêu chí trên,các điểm, mỏ nước khoáng - nước nóng ở Khánh Hòa 

được phân ra:Nướckhoángsilic(1); Nướckhoángsilic ấm (3); Nướckhoángsilicnóng 
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vừa (3); Nướckhoángsilic -fluor ấm (4); Nướckhoángsilic - fluor nóng vừa(7); 

Nướckhoángsilic - fluor rất nóng(4); Nướckhoángsắt(3). 

Nướckhoángsilic: gồm các điểm TânHưng, NinhThân,VĩnhThái, SuốiDầu2, 

MỹLương,KhánhHiệp1,CàGiang. Hàmlượng 

silic(tínhtheoH2SiO3)trongnướcthườnggặp5475mg/l.Vềđặc 

điểmthủyhóa,phổbiếnlàkiểunướcclorur bicarbonat natri,carbonatnatri.Độtổng 

khoánghóa0,10,4g/l.Nhiệtđộnướcchủyếu trongkhoảng27450C. 

Nướckhoángsilic-fluor: gồm các điểm PhướcTrung,SuốiDầu1,TràLong1 và 3, 

TuBông2,NinhTây,VĩnhPhương, KhánhPhú1, KhánhPhú2,BaNgòi,KhánhHiệp2, 

TuBông1,HócChim,TrườngXuân,Đảnh Thạnh. 

Hàmlượngsilic(tínhtheoH2SiO3
)từ5096mg/l.Hàmlượngfluor 2,17,4mg/l. 

Vềđặcđiểmthủyhóa,phổbiếnlà kiểunướcclorurnatri,clorurbicarbonatnatri và 

carbonatnatri. Độtổng khoánghóa0,17,8g/l. 

Nước khoáng có thể sử dụng 

chomụcđíchđóngchai,giảikhát(trừmỏVĩnhPhương); chữabệnhvàdulịch-nghỉdưỡng. 

Đốivớimụcđíchkhaithácnănglượngđịanhiệt,mộtsốmỏcónhiệt độnước 

khoángtrên700CnhưTuBông,HócChim,ĐảnhThạnhcótriểnvọngkhaithácnăng 

lượngđịanhiệtsửdụngchomụcđíchsấykhônôngsản,hảisản;xâydựngcácnhà 

máyđiệnđịanhiệtkhiđiềukiệnkinhtế-xã hộichophép. 

Trữ lượng tổng cộng nước khoáng - nước nóng tỉnh Khánh Hòa là 14.524 

m3/ngày,baogồm: cấp111:5.582,5m3/ngày, cấp332:4.846,3m3/ngày, cấp 

333:4.095,2m3/ngày. 
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Chương 3  

HIÊṆ TRAṆG HOAṬ ĐÔṆG THĂM DÒ,  

KHAI THÁC, SỬ DUṆG KHOÁNG SẢN 

Theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh 

Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015 (phê duyệt tại Quyết định số 

628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 và sửa đổi bổ sung tại quyết định số 2155/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2014 của UBND):đến năm 2015 gồm 87 khu vực, với tổng diện tích là 

6.740,6 ha;định hướng sau năm 2015 gồm 12 khu vực, với tổng diện tích 1.979,64 ha: 

Theo thời gian thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h như sau: 

Bảng 3.1. Bảng tổng hơp̣ các đối tươṇg khoáng sản đươc̣ quy hoac̣h  

theo thời gian taị Quyết điṇh số: 2155/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 

Các đối tượng khoáng sản đươc̣ phân bổ theo điạ bàn thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h như sau:  

Bảng 3.2. Bảng tổng hơp̣ các đối tươṇg khoáng sản đươc̣ quy hoac̣h theo  

huyêṇ taị Quyết điṇh số: 2155/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 

Stt Đơn vi ̣cấp huyêṇ 
Số khu 
vực quy 
hoac̣h 

Đến 2015 Sau 2015 

Tài nguyên, 
trữ lượng QH 

QH thăm 
dò, khai 
thác, chế 
biến (ha) 

QH đấu 
thầu thăm 
dò, khai 
thác, chế 
biến (ha) 

QH thăm 
dò, khai 
thác, chế 
biến (ha) 

QH đấu 
thầu thăm 
dò, khai 

thác, chế 
biến (ha) 

1 Huyêṇ Vaṇ Ninh 9 385,00 40,00 - - 202.357,33 

2 Thi ̣xã Ninh Hòa 28 1.152,37 546,80 - - 493.645,70 

3 TP. Nha Trang 3 65,00  0,64  15.501,44 

4 Huyêṇ Diên Khánh 20 964,90 350,50 - 885,00 155.969,13 

5 Huyêṇ Cam Lâm 8 300,00 287,00 -  31.867,00 

6 TP. Cam Ranh 13 1.022,53  - 610,00 302.395,60 

7 Huyêṇ Khánh Viñh 12 1.071,50  415,00  755.807,00 

8 Huyêṇ Khánh Sơn 6 555,00  69,00  113.390,00 

 Cộng 99 5.516,30 1.224,30 484,64 1.495,00  

Stt Loaị khoáng sản 

Số 
khu 
vực 
quy 

hoac̣h 

Đến 2015 Sau 2015 

Tài nguyên, 
trữ lượng 
quy hoac̣h 

(ngàn m3)  

QH thăm 
dò, khai 
thác, chế 
biến (ha) 

QH đấu 
thầu thăm 
dò, khai 
thác, chế 
biến (ha) 

QH thăm 
dò, khai 

thác, chế 
biến (ha) 

QH đấu 
thầu thăm 
dò, khai 
thác, chế 
biến (ha) 

1 Than bùn 1 - - - 110 475.733 

2 Đá xây dựng  36 2.454,50 40 480,00 830 2.484.153,80 

3 Cát xây dựng 14 1.489,10 138,4 - - 24.891,00 

5 Đất san lấp 28 1.488,35 983,5 4 555 181.277,00 

4 Sét gac̣h ngói+sét bùn 20 84,35 62,4 0,64 - 3.311,40 

 Cộng 99 
5.516,30 1.224,30 484,64 1.495,00  

6.740,60 1.979,64  
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3.1. HIÊṆ TRAṆG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

Theo quy hoạch được phê duyệt và các quy định của Luật Khoáng sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các địa phương 

tổ chức thực hiện việc thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy hoạch.  

Viêc̣ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đươc̣ thưc̣ hiêṇ 

theo đúng trình tự quy điṇh hiện hành của pháp luâṭ. Các mỏ đang hoaṭ đôṇg khai thác 

đều đươc̣ thăm dò đánh giá chất lươṇg, trữ lươṇg khoáng sản trước khi cấp giấy phép 

khai thác. Vi ̣ trí các mỏ đều phù hơp̣ với quy hoac̣h, công suất khai thác tương xứng 

với tiềm năng của từng loaị khoáng sản, cơ bản đáp ứng nhu cầu của tỉnh và môṭ phần 

cung ứng cho các tỉnh lân câṇ. 

3.1.1. Tình hình cấp phép 

Tính đến tháng 12/2016 toàn tỉnh đã cấp 64 giấy phép thăm dò trên diêṇ tích 

1.133,22ha, trong đó đa ̃phê duyêṭ trữ lươṇg 48 mỏ trên diêṇ tích 938,10 ha với tổng 

trữ lươṇg được phê duyệt là 276.546,16 ngàn m3. Cụ thể là: 

- Đất, đá làm VLXDTT: 33 giấy phép thăm dò được cấp với diện tích 585,02 ha. 

Trong đó, có 02 mỏ chưa thăm dò, 03 mỏ đang thăm dò và 28 mỏ đã được thăm dò và 

có quyết định phê duyệt với trữ lượng 222.759 ngàn m3 trên diện tích 458,19ha. 

- Cát xây dựng: 6 mỏ với 6 giấy phép thăm dò được cấp với diện tích 224,23 ha. 

Trong đó, có 01 mỏ chưa được thăm dò và 5 mỏ đã được thăm dò và có quyết định phê 

duyệt với trữ lượng 8.728,12 ngàn m3 trên diện tích 218,72 ha. 

- Đất san lấp: 12 mỏ với 12 giấy phép thăm dò được cấp với diện tích 

219,61ha. Trong đó, có 01 mỏ chưa thăm dò, 01 mỏ đang thăm dò và 10 mỏ đã thăm 

dò và có quyết định phê duyệt với trữ lượng 41.885 ngàn m3 trên diện tích 165,51 ha. 

- Sét gạch ngói: 2 mỏ với 2 giấy phép thăm dò được cấp với diện tích 91,12 ha. 

Cả 2 mỏ đã được thăm dò và có quyết định phê duyệt trữ lượng 3.100 ngàn m3. 

- Sét bùn: 11 mỏ với 11 giấy phép thăm dò được cấp với diện tích 13,24 ha. 

Trong đó có 8 mỏ đang thăm dò và 3 mỏ đã thăm dò và có quyết định phê duyệt với 

trữ lượng 75 ngàn m3 trên diện tích 4,56 ha. 

Tổng hợp về giấy phép thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến 

cuối tháng 12/2016 như sau: 

Bảng 3.3. Bảng thống kê tình hình cấp phép thăm dò khoáng sản  

tỉnh Khánh Hòa đến tháng 12/2016 

Stt 
Loaị hình khoáng 

sản 

Số giấy phép đã cấp theo năm 

Diêṇ tićh 
(ha) 

Trước 
năm 
2011 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Côṇg 

1 Đất, Đá làm VLXD 12 8 2 3 3 5 0 33 585,02 

2 Cát xây dựng 3 1 2 - - - - - 224,23 

3 Đất san lấp 6 2 1 - 3 - - 12 219,61 

4 Sét gac̣h ngói 2 - - - - - - 2 91,12 

5 Sét bùn 2 1 - - - 6 2 11 13,24 
 

Côṇg 25 12 5 3 6 11 2 64 1.133,22 

(Chi tiết xem phụ lục bảng 01: các khu vực đã được cấp phép thăm dò khoáng sản) 
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Công tác cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đươc̣ thực hiện bám sát theo Quy 

hoac̣h. Viêc̣ thẩm điṇh đề án thăm dò và báo cáo kết quả thăm dò đươc̣ thưc̣ hiêṇ 

nghiêm túc thông qua Hội đồng thẩm định do UBND tỉnh thành lập theo quyết định số 

1097/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 và giao Sở TN&MT chủ trì, có sư ̣ tham gia góp ý 

của các chuyên gia phản biêṇ có chuyên môn sâu. Công tác thẩm định và phê duyệt trữ 

lượng theo đúng các quy định hiêṇ hành.  

Tất cả các khu vực cấp phép thăm dò khoáng sản nêu trên đều nằm trong Quy 

hoạch đã được phê duyệt.  

Nhìn chung, hoạt động cấp phép thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa thời gian qua đa ̃đươc̣ tuân thủ đúng theo quy điṇh của Luật khoáng sản và các 

quy định hiện hành. 

3.1.2. Tình hình triển khai thực hiện theo giấy phép thăm dò 

Theo số liệu thống kê  của Sở TN&MT) cung cấp, tính đến cuối năm 2016, các 

tổ chức khai thác khoáng sản đã đầu tư để thực hiện thăm dòtheo giấy phép được cấp. 

Toàn tỉnh đã được phê duyệt 276.546,16 ngàn m3 các loại. Trong đó, đá làm vật liệu 

xây dựng thông thường là 222.759,61 ngàn m3; cát xây dựng 8.728,12 ngàn m3; đất 

san lấp 41.885,52 ngàn m3; sét gạch ngói 3.099,81 ngàn m3 và sét bùn 75,11 ngàn m3. 

Trữ lượng được phê duyệt là cơ sở cho các doanh nghiệp triển khai các bước 

tiếp theo (lập dự án đầu tư, thiết kế khai thác, báo cáo đánh giá tác động môi trường và 

lập phương án cải tạo, ký quỹ phục hồi môi trường) để xin giấy phép khai thác theo 

luật định. Tình hình triển khai cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng và tỷ lệ thực 

hiện so với quy hoạch như sau:  

Bảng 3.4. Tổng hơp̣ hoaṭ đôṇg thăm dò khoáng sản VLXDTT tỉnh  

Khánh Hòa đến tháng 12/2016 

Stt 
Loaị hiǹh 

khoáng sản 

Số lượng 
mỏ cấp 
phép 

thăm dò 

Số mỏ 
chưa 

thăm dò 

Số mỏ 
đang 

thăm dò 

Số mỏ 
đã thăm 

dò 

Diêṇ tićh 
cấp phép 
TD (ha) 

Diêṇ 
tićh 

chưa 
TD (ha) 

Diêṇ tićh 
chưa hoàn 
thành công 
tác TD (ha) 

Diêṇ tićh 
hoàn 
thành 

công tác 
TD (ha) 

Trữ lượng 
Phê duyêṭ 
(ngàn m3) 

1 
Đất, đá làm 
VLXD 

33 2 3 28 585,02 60,68 66,15 458,19 222.758,61 

2 Cát xây dựng 6 1 - 5 224,23 5,51 - 218,72 8.728,12 

3 Đất san lấp 12 1 1 10 219,61 29,00 25,10 165,51 41.884,52 

4 Sét gac̣h ngói 2 - - 2 91,12 - - 91,12 3.099,81 

5 Sét bùn 11 - 8 3 13,24 - 8,68 4,56 75,11 
 

Côṇg 64 4 12 48 1.133,22 95,19 99,93 938,10 276.546,16 

(Chi tiết xem phụ lục số 2: các khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng) 

So sánh kết quả thưc̣ hiêṇ thăm dò với quy hoac̣h phê duyêṭ (Bảng 3.5). 

Bảng 3.5. Bảng so sánh kết quả thưc̣ hiêṇ thăm dò/tài nguyên quy hoac̣h 

Stt 
Loaị khoáng 

sản 

QUY HOẠCH THĂM DÒ 2015 THỰC HIỆN THĂM DÒ 

Đến 2015 Sau 2015 

Trữ lượng, 
Tài nguyên 

QH (ngàn m3) 

Đến tháng 12/2016 Tỷ lê ̣thực hiêṇ 

QH thăm 
dò, khai 
thác, chế 
biến (ha) 

QH đấu 
thầu thăm 
dò, khai 

thác, chế 
biến (ha) 

QH 
thăm 

dò, khai 
thác, 
chế 
biến 
(ha) 

QH đấu 
thầu thăm 
dò, khai 
thác, chế 
biến (ha) 

Diêṇ tićh 
(ha) 

Trữ lượng 
phê duyêṭ 
(ngàn m3) 

Diêṇ 
tićh 

thăm 
dò/Diện 
tích QH 

Trữ 
lượng 
phê 

duyêṭ/tài 
nguyên 

QH 

1 Đá xây dựng 2.454,50 40 480,00 830 2.484.154 585,02 222.758,61 23% 9% 

2 Cát xây dựng 1.489,10 138,40 - - 24.891,00 224,23 8.728,12 14% 35% 
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Stt 
Loaị khoáng 

sản 

QUY HOẠCH THĂM DÒ 2015 THỰC HIỆN THĂM DÒ 

Đến 2015 Sau 2015 

Trữ lượng, 
Tài nguyên 

QH (ngàn m3) 

Đến tháng 12/2016 Tỷ lê ̣thực hiêṇ 

QH thăm 
dò, khai 
thác, chế 
biến (ha) 

QH đấu 
thầu thăm 
dò, khai 

thác, chế 
biến (ha) 

QH 
thăm 

dò, khai 
thác, 
chế 
biến 
(ha) 

QH đấu 
thầu thăm 
dò, khai 
thác, chế 
biến (ha) 

Diêṇ tićh 
(ha) 

Trữ lượng 
phê duyêṭ 
(ngàn m3) 

Diêṇ 
tićh 

thăm 
dò/Diện 
tích QH 

Trữ 
lượng 
phê 

duyêṭ/tài 
nguyên 

QH 

3 Đất san lấp 1.488,35 983,50 4 555 181.277 219,61 41.884,52 9% 23% 

4 SGN 
84,35 62,40 0,64 - 3.311,40 

91,12 3.099,81 
71% 96% 

5 Sét bùn 13,24 75,11 
 

Cộng  5.516,30 1.224,30 484,64 1.385,00 2.693.633,20 1.133,22 276.546,16 17% 10% 

6 Than bùn - - - 110 475.733 tấn - - 0% 0% 
 

Toàn tỉnh 5.516,30 1.224,30 484,64 1.495,00 
 

1.133,22 276.546,16 17% 10% 

Công tác triển khai theo giấy phép thăm dò được thực hiện nghiêm túc. Khối 

lượng phát sinh tăng (hay giảm) so với đề án đều được giải trình cụ thể trong báo cáo 

thăm dò và đươc̣ Hội đồng thẩm định chấp nhâṇ. 

Về thời gian, nhìn chung tiến độ thực hiện cơ bản phù hợp với giấy phép và đề 

án đã được thẩm định. Các doanh nghiêp̣ thi công thăm dò và báo cáo kết quả, lưu trữ 

mâũ khoáng sản theo đúng quy điṇh. 

3.2. HIÊṆ TRAṆG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

3.2.1. Tình hình cấp phép 

Tất cả các giấy phép khai thác khoáng sản được cấp đều căn cứ theo Quy hoạch 

đã được phê duyệt, theo kết quả thăm dò,tuân thủ đúng các quy định của Luật Khoáng 

sản và pháp luật khác có liên quan. 

Trên cơ sở trữ lươṇg đa ̃đươc̣ đánh giá và phê duyệt trong giai đoạn thăm dò, 

tính đến thời điểm tháng 12/2016, trên địa bàn tỉnh có 64 điểm mỏ được cấp phép 

thăm dò, tuy nhiên chỉ có 50 điểm mỏ đã được cấp giấy phép khai thác (đá xây dựng 

32, cát xây dựng 5; đất san lấp 8; sét gạch ngói 1 và sét bùn 4). Tổng diêṇ tích đa ̃cấp 

giấy phép khai thác 740,29 ha đaṭ 65% diêṇ tích thăm dò đã được phê duyệt và trữ 

lượng được cấp phép khai thác là 143.600,28 ngàn m3 đạt 52% trữ lượng đã được phê 

duyệt. Cụ thể từng loại hình khoáng sản như sau: 

Đá xây dựng: được cấp phép khai thác 417,32 ha/585,02 ha đaṭ 71% diêṇ tích 

đa ̃thăm dò; trữ lươṇg được cấp phép khai thác 114.982,83 ngàn m3/222.758,60 ngàn 

m3 đạt 52% trữ lượng đã được phê duyệt; công suất cấp phép 4.201,48 ngàn m3/năm. 

Cát xây dựng: được cấp phép khai thác 145,31 ha/224,23 ha đaṭ 65% diêṇ tích 

đa ̃thăm dò; trữ lươṇg được cấp phép khai thác là 3.131,87 ngàn m3/8.728,12 ngàn m3 

đạt 36% trữ lượng đã được phê duyệt; công suất cấp phép 185 ngàn m3/năm. 

Đất san lấp: được cấp phép 143,46 ha/219,61 ha đaṭ 65% diêṇ tích đa ̃thăm dò; 

trữ lươṇg được cấp phép khai thác là 24.487,87 ngàn m3/41.884,52 ngàn m3 đạt 58% 

trữ lượng đã được phê duyệt; công suất cấp phép 2.043,6 ngàn m3/năm. 

Sét gạch ngói: được cấp phép 28,72 ha/91,12 ha đaṭ 32% diêṇ tích đa ̃thăm dò; 

trữ lươṇg được cấp phép khai thác là 938,72 ngàn m3/3.099,81 ngàn m3 đạt 30% trữ 

lượng đã được phê duyệt; công suất cấp phép 30 ngàn m3/năm. 

Sét gạch ngói: được cấp phép 5,47 ha/13,24 ha đaṭ 41% diêṇ tích đa ̃thăm dò; 

trữ lươṇg được cấp phép khai thác là 59,61 ngàn m3/75,11 ngàn m3 đạt 79% trữ lượng 

đã được phê duyệt; công suất cấp phép 2,4 ngàn m3/năm. 
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Tổng hợp về hoạt động cấp phép khai thác khoáng sản như sau: 

Bảng 3.6. Bảng thống kê cấp phép khai thác khoáng sản đến tháng 12/2016 

Stt 
Loaị hình 

khoáng sản 

Số giấy phép đã cấp theo năm 
Diêṇ 
tích 
(ha) 

Trữ lượng 
(ngàn m3) 

Công 
suất 

(ngàn 
m3/năm) 

Trước 
năm 
2011 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Số 
mỏ 

1 Đá làm VLXD 4 5 10 5 3 5 0 32 417,32 114.982,83 4.201,48 

2 Cát xây dựng 0 1 2 1 0 0 1 5 145,31 3.131,25 185,00 

4 Đất san lấp 0 1 4 2 0 0 1 8 143,46 24.487,87 2.043,60 

3 Sét gac̣h ngói 0 0 1 0 0 0 0 1 28,72 938,72 30,00 

5 Sét bùn 0 0 2 2 0 0 0 4 5,47 59,61 2,40 
 

Côṇg 4 7 19 10 3 5 2 50 740,29 143.600,28 6.462,48 

(Chi tiết xem phụ lục 3: các khu vực đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản) 

Bảng 3.7. Bảng so sánh kết quả thưc̣ hiêṇ cấp phép khai thác/trữ lươṇg thăm dò 

STT Loaị khoáng sản 

Cấp phép thăm dò đến 
T12/2016 

Cấp phép khai thác đến 
T12/2016 

Tỷ lê ̣thực hiêṇ (%) 

Diêṇ tích 
(ha) 

Trữ lượng 
phê duyêṭ 
(ngàn m3) 

Diêṇ tích 
(ha) 

Trữ lượng 
(ngàn m3) 

Diêṇ tích 
Trữ 

lượng 

1 Đất, Đá làm VLXD 585,02 222.758,61 417,32 114.982,83 71% 52% 

2 Cát xây dựng 224,23 8.728,12 145,31 3.131,25 65% 36% 

3 Đất san lấp 219,61 41.884,52 143,46 24.487,87 65% 58% 

4 Sét gac̣h ngói 91,12 3.099,81 28,72 938,72 32% 30% 

5 Sét bùn 13,24 75,11 5,47 59,61 41% 79% 

 Côṇg 1.133,22 276.546,16 740,29 143.600,28 65% 52% 

Công tác cấp giấy phép khai thác khoáng sản phù hợp với quy định hiện hành. 

Tất cả các mỏ cấp phép khai thác đều đươc̣ thăm dò, đánh giá trữ lươṇg. So với trữ 

lươṇg thăm dò đã được phê duyêṭ, hoaṭ đôṇg cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh triển 

khai khá tốt, bám sát quy hoạch để thực hiện công tác cấp phép hợp lý. Khai thác 

khoáng sản đã đáp ứng được nhu cầu nguồn vật liệu xây dựng thông thường cho các 

dự án trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực lân cận. Tất cả các hồ sơ đề nghị cấp phép 

hoạt động khoáng sản đều được tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” Sở Tài nguyên và 

Môi trường; thực hiện giải quyết hồ sơ theo TCVN ISO 9001-2008. Các hồ sơ đều 

được giải quyết đúng thời hạn quy định. 

3.2.2. Hiêṇ traṇg khai thác khoáng sản 

Theo số liêụ thống kê, đến tháng 12/2016, trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa có 50 

mỏ khoáng sản vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường và sét bùn hoaṭ đôṇg khai thác. Hiêṇ 

traṇg khai thác phân theo loaị hình khoáng sản như sau: 

1. Đá xây dưṇg 

Hiện nay, đá xây dựng đang được khai thác tại 6 khu vực: huyện Vạn Ninh, thị 

xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thành phố 

Cam Ranh. Toàn tỉnh có 32 giấy phép khai thác trong đó có 01 giấy phép đã bị thu hồi 

do vi phạm luật khoáng sản, 2 giấy phép đã được điều chỉnh và gia hạn giấy phép khai 

thác, 1 giấy phép chuyển nhượng và còn lại là đang hoạt động khai thác. Tổng diêṇ 
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tích đa ̃ cấp giấy phép khai thác là 417,32 ha với trữ lượng cấp phép khai thác là 

114.982,83 ngàn m3 đá xây dựng với công suất khai thác 4.201,48 m3/năm. Trong đó, 

còn tận thu khai thác đất san lấp với trữ lượng cấp phép đi kèm đá xây dựng là 

12.006,81 ngàn m3, công suất cấp phép khai thác vật liệu san lấp đi kèm là 624,60 

ngàn m3. 

Hiện trạng hoạt động khai thác đá xây dựng ở từng địa phương như sau: 

Huyêṇ Vạn Ninh: có 04 mỏ được cấp phép khai thác tại Bồ Đà và Vĩnh Yên với 

công suất cấp phép 760 ngàn m3/năm. Ngoài ra, còn tận thu vật liệu san lấp với công 

suất 116 ngàn m3/năm. 

Thị xã Ninh Hòa: có 9 mỏ được cấp phép khai thác tại Ninh Phước, Ninh Ích, 

Ninh Giang và Ninh Lộc với công suất cấp phép 1.006,70 ngàn m3/năm. Ngoài ra, còn 

cấp phép tận thu vật liệu san lấp với công suất 145,20 ngàn m3/năm. 

Thành phố Nha Trang: duy nhất 1 điểm mỏ đang hoạt động khai thác tại Vĩnh 

Phương với công suất cấp phép 30 ngàn m3. 

Huyện Diên Khánh: có 8 mỏ đang hoạt động khai thác tại Diên Lâm, Diên Sơn, 

Diên Thọ, Hòn Ngang và tây hòn ngang với công suất cấp phép 622,78 ngàn m3/năm. 

Ngoài ra, còn cấp phép tận thu vật liệu san lấp với công suất 122,28 ngàn m3/năm. 

Huyện Cam Lâm: có 3 mỏ được cấp phép khai thác tại Suối Tân, Hòn nhọn và 

Núi Hòn Cậu, trong đó có một giấy phép đã bị thu hồi do vi phạm luật khoáng sản. 

Thành phố Cam Ranh: có 6 mỏ được cấp phép khai thác tại Dốc Sạn, Cam 

Phước Đông (5 mỏ đang khai thác và 1 mỏ chưa khai thác). Tổng diện tích cấp phép 

khai thác 115,02 ha. Ngoài đá xây dựng là khoáng sản chính, các mỏ này cũng được 

cấp phép tận thu thêm vật liệu san lấp. 

Hiện trạng cấp phép và khai thác đá xây dựng được thống kê chi tiết như sau: 

Bảng 3.8. Bảng tổng hơp̣ hiên traṇg khai thác đá xây dưṇg đến tháng 12/2016 

TT Tên QH 
Xã, 

phường, 
thị trấn 

Thời hạn 
KT,  kể từ 
ngày ký 

GP 

Diện 
tích  
(ha) 

Trữ lượng địa chất huy 
động vào khai thác 

(ngàn m3) 
Công suất khai thác Hiện trạng khai 

thác 

Đất Đá Đất Đá 

I H. Vạn Ninh 79,85 2.391,41 16.475,13 116,00 760,00 
 

1 Bồ Đà Vạn Hưng 28 năm 29,15 1.157,64 8.166,96 44,00 300,00 
 

2 Bồ Đà 
Vạn 

Lương, xã 
Vạn Hưng 

05 năm 18,35 100,00 600,00 20,00 100,00 

đã được cấp lại, 
điều chỉnh thời 

hạn, trữ lượng KT 
theo GP số 

1082/GP-UBND, 
05/5/2015 

3 Bồ Đà 
Vạn 
Lương, xã 
Vạn Hưng 

đến ngày 
19/12/204

3 
18,35 600,00 3.600,00 20,00 120,00 

Khu vực cấp điều 
chỉnh GPKTKS 

4 Vĩnh Yên Vạn Thạnh 18 năm 7,00 266,89 2.054,08 16,00 120,00 

Đã CN QKTKS 
cho Cty Hố Sâu 

theo GP số 
301/GP-UBND, 

04/02/2015 

5 Vĩnh Yên Vạn Thạnh 
đến ngày 
11/6/2029 

7,00 266,89 2.054,08 16,00 120,00 
Khu vực cấp CN 

QKTKS 

II TX. Ninh Hòa 109,93 3.970,71 24.356,76 145,20 1.006,70 
 

6 Ninh Phú 
 

7.5 năm 0,90 35,82 2,37 4,00 1,00 Đã khai thác 

7 Ninh Phước 
Ninh 
Phước 

20 năm 15,00 773,66 3.819,40 45,00 200,00 
 

8 Ninh Phước 
 27 năm 6 

tháng 
32,20 1.956,17 8.085,13 90,00 300,00 
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TT Tên QH 
Xã, 

phường, 
thị trấn 

Thời hạn 
KT,  kể từ 
ngày ký 

GP 

Diện 
tích  
(ha) 

Trữ lượng địa chất huy 
động vào khai thác 

(ngàn m3) 
Công suất khai thác Hiện trạng khai 

thác 

Đất Đá Đất Đá 

9 Ninh ích Ninh ích 09 năm 3,00 66,00 9,20 - 1,00 Đã khai thác 

10 Ninh ích Ninh ích 08 năm 1,00 - 5,50 - 0,70 Đã khai thác 

11 Ninh Thủy 
 

15,4 năm 18,20 92,90 508,86 6,20 34,00 
 

12 Núi Sầm 
Ninh 
Giang 

30 năm 10,00 
 

846,00 
 

40,00 Đã khai thác 

13 Núi Sầm 
Ninh 
Giang 

20 năm 10,00 
 

2.380,00 
 

80,00 Đã khai thác 

14 
Hòn Giốc 
Mơ 

Ninh Lộc 26 năm 19,63 1.046,16 8.700,31 
 

350,00 Đã khai thác 

III TP. Nha Trang 4,40 - 605,35 - 30,00 
 

15 Đắc Lộc 
Vĩnh 
Phương 

20 năm 4,40 
 

605,35 
 

30,00 Đã khai thác 

IV H. Diên Khánh 65,72 1.276,40 22.096,58 122,28 622,78 
 

16 Diên Lâm 
 

30 năm 20,00 
 

6.522,69 
 

110,00 Đã khai thác 

17 Diên Lâm 
 

30 năm 2,00 - 67,99 - 2,30 Đã khai thác 

18 Diên Lâm 
 

22 năm 3,60 - 954,54 - 43,48 Đã khai thác 

19 Diên Sơn 
 

30 năm 14,81 
 

7.585,56 
 

78,00 Đã khai thác 

20 Diên Thọ Diên Thọ 20,5 năm 10,00 - 1.044,82 - 49,00 Đã khai thác 

21 Hòn Ngang Diên Sơn, 
12 năm 8 

tháng 
10,31 599,27 1.491,78 80,00 120,00 Đã khai thác 

22 Hòn Ngang Diên Sơn 
23 năm 7 

tháng 
11.652 559,72 2.736,24 30,00 120,00 Đã khai thác 

23 
Tây Hòn 
Ngang 

Diên Lâm 17,5 năm 5,00 117,41 1.692,96 12,28 100,00 Đã khai thác 

V H. Cam Lâm 42,40 1.330,93 9.563,74 151,30 460,00 
 

24 Suối Tân Suối Tân 12,5  năm 10,40 432,36 1.641,91 53,30 150,00 
Đã bị thu hồi 

GPKT do vi phạm 
LKS 

25 Hòn Nhọn Cam Hòa 29,5 năm 12,00 330,23 1.672,84 50,00 60,00 Đã khai thác 

26 
Núi Hòn 
Cậu 

Suối Cát 20 năm 20,00 568,34 6.248,98 48,00 250,00 
 

VI TP. Cam Ranh 115,02 3.037,37 41.885,27 89,81 1.322,00 
 

27 Dốc Sạn 
Cam 
Thịnh 
Đông 

20 năm 5,00 
 

428,11 
 

22,00 Đã khai thác 

28 Mỏ Dốc Sạn 
Cam 
Thịnh 
Đông 

28 năm 4 
tháng 

16,00 744,83 4.154,51 48,21 150,00 Đã khai thác 

29 
Cam Phước 
Đông 

 
30 năm 25,60 1.408,04 16.254,21 

 
490,00 Đã khai thác 

30 
Cam Phước 
Đông 

Cam 
Phước 
Đông 

30 năm 25,00 55,48 6.492,87 3,80 200,00 Đã khai thác 

31 
Cam Phước 
Đông 

 
30 năm 25,00 53,83 7.151,62 3,80 200,00 Đã khai thác 

32 
Cam Phước 
Đông 

 
29 năm 18,42 775,19 7.403,95 34,00 260,00 

 

 
Cộng 

  
417,32 12.006,81 114.982,83 624,60 4.201,48 

 

2. Cát xây dưṇg 

Tính đến tháng 12/2016,đã cấp là 5 giấy phép/5 mỏ, hoaṭ đôṇg khai thác daṇg 

qui mô nhỏ. Bảng tổng hợp hiện trạng khai thác cát như sau:  
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Bảng 3.9. Bảng tổng hơp̣ hiên traṇg khai thác cát xây dưṇg đến tháng 12/2016 

TT Tên QH Xã, phường, thị trấn 
Diện tích  

(ha) 

Thời hạn 
KT,  kể từ 

ngày ký GP 

Trữ lượng địa chất huy 
động vào khai thác 

Công 
suất cấp 
phép KT 
(ng.m3/nă

m) 

Hiện trạng khai thác 
Đất  

(ng.m3) 
Cát 

(ng.m3) 

1 
Sg Lốp, 
Ninh An 

Sg Lốp, Ninh Trung và Ninh 
An, thị xã Ninh Hoà 

4,20 04 năm - 37,00 10,00  

2 
Ninh 
Hưng 

Xã ninh Hưng, thị xã Ninh 
Hòa 

2,50 04 năm - 20,06 5,00 
Đã cấp GH năm 
2016 

3  Xã Ninh Hưng 2,5 04 năm - 14,93 5,00 
GH Giấy phép số 
1032/GP-UBND, 
25/4/2012 

4 Sông Cái 

Diên Đồng, Diên Thọ, Diên 
Lâm, Diên Sơn, Diên Phước, 
Diên Lạc, huyện Duyên 
Khánh 

133,71 20,5 năm - 2.987,56 150,00 
Hết hiệu lực GP;  bị 
thu hồi GP do vi 
phạm LKS 

5 
Khánh 
Đông 

Khánh Đông, huyện Khánh 
Vĩnh 

2,40 
đến ngày 

31/12/2015 
38,04 71,70 15,00 

Đang lập thủ tục 
GHGPKTKS 

  Cộng 145,31  38,04 3.121,35 185,00  

3. Vâṭ liêụ san lấp 

Đến tháng 12/2016, 8 giấy phép đã cấp. Tuy nhiên, 01 giấy phép đã hết hiệu lực 

khai. Tổng hợp hiện trạng khai thác đất san lấp như sau: 

Bảng 3.10. Bảng thống kê hiên traṇg khai thác đất san lấp đến tháng 12/2016 

TT Tên QH Vị trí khu vực mỏ 
Diện tích  

(ha) 

Thời hạn 
KT,  kể từ 
ngày ký 

GP 

Trữ lượng 
địa chất huy  

động vào 
khai thác  
(ngàn m3) 

Công suất 
cấp phép 
 khai thác 
(ngàn m3) 

Hiện trạng khai 
thác 

1 Xuân Hà Xã Vạn Hưng, Vạn Ninh 10,00 8,5 năm 592,85 75,00 Hết hiệu lực GP  

2 Vĩnh Yên 
Xã Vạn Thạnh, Vạn 
Ninh 

45,00 10,6 năm 4.454,54 400,00  

3 
Bắc Hòa 
Hèo 

Xã Ninh Thọ, Ninh Hòa 11,80 13 năm 1.264,26 95,00 Đã khai thác 

4 Mỹ Á P. Ninh Thủy, Ninh Hòa 20,00 9,5 năm 1.421,42 165,00 Đã khai thác 

5 Hòn Rọ 
Núi Hòn Rọ, Diên Thọ, 
huyện Diên Khánh 

32,00 5  năm 2.164,29 450,00  

6 Suối Cát 
Núi Hòn Xuân, xã Suối 
Cát, huyện Cam Lâm 

7,00 09 năm 805,58 90,00 Đã khai thác 

7 Dốc Sạn 
Xã Cam Thịnh Đông, 
thành phố Cam Ranh 

12,75 12,5  năm 1.215,19 95,00 Đã khai thác 

8 Dốc Sạn 
xã Cam Thịnh Đông, Tp 
Cam Ranh 

4,91 11.5 năm 524,88 49,00  

 Cộng 143,46  12.443,01 1.419,00  

4. Sét gạch ngói 

Tính đến tháng 12/2016, trên địa bàn tỉnh duy nhất một mỏ sét gạch ngói đang 

hoạt động tại xã Diên Xuân, huyện Dyên Khánh với diện tích được cấp phép khai thác 

là 28,72 ha, cấp năm 2012 với thời gian cấp phép là 8 năm. Trữ lượng cấp phép khai 

thác là 938,72 ngàn m3 với công suất cấp phép 30 ngàn m3. 



- 56 - 
 

5. Sét bùn 

Đến nay, tất cả các mỏ sét bùn đều đã hết hiệu lực giấy phép và bị thu hồi theo 

chỉ đạo của Bộ Tài ngyên và Môi trường. 

Bảng 3.11. Bảng tổng hơp̣ tình hình hiện trạng các mỏ sét bùn 

TT Vị trí khu vực mỏ 
 Diện 
tích  
(ha)  

Thời hạn 
KT,  kể từ 
ngày ký 

GP  

 Trữ lượng địa 
chất huy động  
vào khai thác  

(ngàn tấn)  

Công suất 
cấp  

phép khai 
thác 

(ngàn tấn) 

Hiện trạng khai thác 

1 
Tân Hưng 1, xã Ninh 
Hưng, thị xã Ninh Hòa 

0,43 22 năm 13,20 0,60 
Hết hiệu lực GPdo bị thu hồi GP 
theo chỉ đạo của Bộ TNMT 

2 
Xã Ninh Quang, thị xã 
Ninh Hòa 

1,90 30 năm 20,62 0,60 
Hết hiệu lực GPdo bị thu hồi GP 
theo chỉ đạo của Bộ TNMT 

3 
xã Ninh Lộc, thị xã Ninh 
Hòa 

1,44 30 năm 18,00 0,60 
Hết hiệu lực GPdo bị thu hồi GP 
theo chỉ đạo của Bộ TNMT 

4 
xã Ninh Xuân, thị xã Ninh 
Hà 

1,70 
12 năm 

10 tháng 
7,80 0,60 

Hết hiệu lực GPdo bị thu hồi GP 
theo chỉ đạo của Bộ TNMT 

3.2.3. Sản lươṇg khai thác thưc̣ tế 

Số liêụ thống kê của Sở TN&MT cho thấy sản lươṇg khoáng sản VLXDTT đa ̃

khai thác tới nay như sau: 

Bảng 3.12. Bảng tổng hơp̣ sản lươṇg khai thác thực tế đến hết năm 2015 

Stt 
Loaị khoáng 

sản 

Công suất cấp 
phép 

 (ngàn m3/năm) 

Sản lượng khai thác thực tế (ngàn m3/năm) 

Trước  

năm 2011 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 Đá xây dựng 4.201,48 462,35 875,74 599,29 543,36 1.312,88 2.269,79 

2 Cát VLXD 185,00 - 2,19 2,19 - 66,02 3,85 

3 Đất san lấp 1.419,00 - 370,40 69,03 29,42 242,19 187,14 

4 Sét  gac̣h ngói 30,00 324,72 - - - - - 

5 Sét bùn 2,40 - 0,53 2,17 2,25 - - 

 Toàn tỉnh 5.837,88 787,07 1.248,86 672,68 575,03 1.621,10 2.460,78 

Ghi chú: Đất san lấp, gồm cả trữ lượng, công suất đất tẩng phủ của các mỏ đá. 

Sản lượng khai thác được thống kê từ khi cấp phép đến hết năm 2015. Tuy nhiên, 

chỉ so sánh sản lượng khai thác với công suất cấp phép theo giai đoạn quy hoạch 2011-

2015. Chi tiết cho từng loại hình khoáng sản như sau: 

Bảng 3.13. Bảng so sánh sản lươṇg khai thác/công suất cấp phép khai thác 

Loaị hình khoáng 
sản 

Công suất cấp 
phép 

tng.m3/năm) 

Tỷ lê ̣sản lượng KT/ công suất CP (%) 

Năm 
2011 

Năm 

 2012 

Năm  

2013 

Năm 

 2014 

Năm 
2015 

Tổng giai đoạn 
2011-2015 

Đá xây dựng 4.201,48 21% 14% 13% 31% 54% 40% 

Cát xây dựng 185,00 1% 1% 0% 36% 2% 14% 

Đất san lấp 1.419,00 26% 5% 2% 17% 13% 15% 

Sét gac̣h ngói 30,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sét bùn 2,40 22% 90% 94% 0% 0% 41% 

Toàn tỉnh 5.837,88 21% 12% 10% 28% 42% 33% 
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Về khoáng sản sét gạch ngói, trên địa bàn tính đến thời điểm hiện nay chỉ có 01 

mỏ được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cho Công ty CP VLXD Khánh Hòa, 

song chưa tiến hành khai thác. Nguồn sét cung cấp cho sản xuất gạch ngói được thu 

hồi từ hoạt động cải tạo đồng ruộng. 

3.2.4. Trữ lươṇg đã khai thác và còn lại trên các diêṇ tích mỏ đã cấp phép 

Tính từ năm 2009 đến cuối năm 2016, với 50 mỏ khoáng sản hoaṭ đôṇg, đã khai 

thác, chế biến đươc̣ khoảng 8.333,21 ngànm3đá xây dưṇg; 133,41 ngànm3 cát xây dưṇg, 

1.085,32 ngànm3 đất san lấp, 324,72 ngàn m3 sét gạch ngói và 54,66 ngàn m3 bùnsét . 

Riêng trữ lượng đã khai thác của sét gạch ngói là số liệu thống kê của năm 2011 trở về 

trước. Mỏ sét gạch ngói hiện tại được cấp năm 2012 nhưng chưa khai thác. Do vậy, trữ 

lượng khai thác bằng  không.  

Hoaṭ đôṇg khai thác, chế biến khoáng sản đã giải quyết viêc̣ làm thường xuyên cho 

lao đôṇg điạ phương, đáp ứng về cơ bản nhu cầu sử duṇg nguyên liêụ làm vâṭ liêụ xây 

dưṇg, phuc̣ vu ̣sư ̣nghiêp̣ phát triển kinh tế - xã hôị. 

Bảng 3.14. Bảng thống kê trữ lươṇg đã khai thác và còn lại đến cuối năm 2015 

Loaị hình khoáng 
sản 

Đã cấp GPKT 
Trữ lượng đã 

khai thác 
(ngàn m3) 

Trữ lượng 
còn lại tiếp 

tục KT (ngàn 
m3) 

Diện tích (ha) 
Trữ lượng  

(ngàn m3) 

Công suất  

(ngàn m3/năm) 

Đá xây dựng 417,32 114.982,83 4.201,48 6.063,41 108.919,42 

Cát xây dựng 145,31 3.131,25 185,00 74,25 3.057,00 

Đất san lấp 143,46 12.443,01 1.419,00 898,18 11.544,83 

Sét gạch ngói 28,72 938,715 30,000 324,72 614,00 

Sét bùn 5,47 59,612 2,400 4,95 54,66 

Toàn tỉnh 740,29 131.555,42 5.837,88 7.365,51 124.189,91 

Kết quả thống kê ở bảng trên cho thấy trữ lươṇg còn laị trong các diêṇ tích đã 

cấp phép đối với đá xây dưṇg và đất san lấp khá lớn.  

Hoaṭ đôṇg khai thác khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa trong những năm 

vừa qua đều nằm trong phaṃ vi đa ̃đươc̣ quy hoac̣h. Đá xây dưṇg không những đáp 

ứng nhu cầu trong Tỉnh mà còn có khả năng cung cấp cho các điạ phương lân câṇ.  

Hoaṭ đôṇg khai thác khoáng sản thường xuyên đươc̣ kiểm tra, chấn chỉnh và 

hướng dâñ thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh của nhà nước. Hoaṭ đôṇg khai thác mỏ có xu 

hướng tâp̣ trung, quy mô công nghiêp̣ theo điṇh hướng đa ̃quy hoac̣h. 

3.3. HIÊṆ TRAṆG CHẾ BIẾN VÀ SỬ DUṆG KHOÁNG SẢN 

3.3.1. Hiêṇ traṇg phân bố các cơ sở sản xuất vâṭ liêụ xây dưṇg  

Các cơ sở sản xuất VLXD tại Khánh Hòa thường đươc̣ phân bố gắn với nguồn 

nguyên liệu và nhu cầu phát triển của từng khu vực: 

- Sản xuất gạch lát hè, bê tông, gia công tấm lợp thường tâp̣ trung tại TP. Nha 

Trang; TP. Cam Ranh, huyện Cam Lâm.  

- Các cơ sở sản xuất gạch nung hầu hết tập trung ở  huyện Vạn Ninh, TX. Ninh 

Hòa, trong đó phần lớn tại TX. Ninh Hòa. Một số huyện còn lại sản xuất VLXD 

thường có quy mô nhỏ và ít chủng loại, nên phải vận chuyển VLXD từ xa đến cung 

cấp cho thị trường.  
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- Các cơ sở như sản xuất gạch không nung, gạch tuynen thường phân bố tại các 

điạ phương có hạ tầng giao thông, khu công nghiệp tập trung và nguồn nguyên liệu 

thuận lợi. Các cơ sở cũng đã tích cực cải tiến công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường. Một số cơ sở gần khu dân cư hoặc nằm trong phạm vi nội thị đều đã được yêu 

cầu ngừng sản xuất. 

- Các cơ sở khai thác, chế biến đá xây dựng, cát xây dựng, đất san lấp chủ yếu 

tập trung ở các huyện có nguồn tài nguyên như Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Diên 

Khánh.  

Khu vưc̣ phân bố các cơ sở và công suất chế biến môṭ số loaị hình khoáng sản 

trên điạ bàn tỉnh Khánh Hóa như sau: 

Bảng 3.15. Các cơ sở chế biến khoáng sản VLXD thông thường tỉnh Khánh Hòa 

Stt Địa bàn Số cơ sở Công suất 

1 Đá xây dựng (ngàn m3/năm) 33,00 1.702,60 

  TP. Cam Ranh 8 301 

  TX. Ninh Hòa 7 512 

  Huyện Cam Lâm 2 40 

  Huyện Vạn Ninh 8 351 

  Huyện Khánh Sơn 2 40 

  Huyện Diên Khánh 6 458,6 

2 Cát xây dựng (ngàn m3/năm) 12 186,9 

  TP. Cam Ranh 2 30 

  TX. Ninh Hòa 1 25 

  Huyện Khánh Vĩnh 8 116,9 

  Huyện Khánh Sơn 1 15 

3 Gạch nung (triệu viên/năm) 72 210,5 

  Gạch tuy nen 4 87 

  TX. Ninh Hòa 2 35 

  Huyện Diên Khánh 2 52 

  Gạch lò vòng 11 42 

  TX. Ninh Hòa 10 35 

  Huyện Diên Khánh 1 7 

  Gạch lò thủ công 56 74,5 

  TX. Ninh Hòa 54 73,5 

  Huyện Diên Khánh 2 1 

  Gạch lò đứng liên tục 1 7 

  TX. Ninh Hòa 1 7 

4 Gạch không nung (ngàn viên QTC/Năm) 4 67.000 

a Gạch bê tông nhẹ 4 30.000 

  Tp. Cam Ranh 1 5.000 

  TP. Nha Trang 1 5.000 

  
huyện Diên Khánh 1 10.000 

huyện Ninh Hòa 1 10.000 

b Gạch block, xi măng cốt liệu   37.000 

  huyện Cam Lâm 3 11.000 

  huyện Diên Khánh   5.000 

  TP. Nha Trang 3 15.000 

  TP. Cam Ranh 3 3.000 

  Huyện Khánh Vĩnh 1 1.000 

  Huyện Khánh Sơn 2 2.000 
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3.3.2. Công tác chế biến khoáng sản vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường  

Ngoài cát xây dưṇg baĩ bồi, lòng sông, vâṭ liêụ san lấp và sét bùn đươc̣ sử duṇg 

trưc̣ tiếp không qua chế biến, các khoáng sản như đá xây dưṇg, sét gac̣h ngói có hoaṭ 

đôṇg khai thác gắn liền với hoaṭ đôṇg chế biến.  

Hoaṭ đôṇg chế biến trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa như sau: 

Sản xuất vật liệu xây không nung: Hiện chỉ có một số cơ sở có công nghệ và 

mức độ cơ giới hoá cao, sản xuất được các loại gạch xi măng cốt liệu có chất lượng và 

công suất cao. Còn các cơ sở khác sử dụng thiết bị trong nước chế tạo, chưa tiên tiến, 

sản xuất bán cơ giới công suất khoảng trên 1 triệu viên QTC/năm.  

Sản xuất vật liệu lợp: hiện tại sản xuất tấm lợp xi măng không amiăng và gia 

công tấm lợp kim loại là chủ yếu. Ngoài ra một số cơ sở sản xuất gạch tuynen, ngói cơ 

giới hoá. Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường ngày càng giảm, khó cạnh tranh với các 

loại vật liệu lợp khác nên sản lượng của các nhà máy cũng giảm dần, có cơ sở ngừng 

sản xuất ngói và chuyển sang chỉ sản xuất gạch nung. 

Sản xuất bê tông cấu kiện: Cơ sở quy mô lớn tại Khánh Hòa có dây chuyền tự 

động hoá cao, sản phẩm đạt chất lượng khá tốt, như sản xuất các loại panel, cột điện, 

ống cống li tâm, đủ cung cấp cho nhu cầu xây dựng của tỉnh. 

Sản xuất gạch lát: Một số cơ sở sản xuất gạch terrazzo, có quy mô nhỏ, chủ yếu 

sử dụng thiết bị của Trung Quốc hoặc thiết bị trong nước chế tạo, sản xuất cơ giới hoá 

hoặc bán cơ giới, mức độ cơ giới hoá thấp. Gạch gốm ốp lát được sản xuất trên dây 

chuyền tiên tiến nên sản phẩm khá đa dạng và phong phú về mẫu mã, màu sắc, chất 

lượng sản phẩm đa số đạt được tiêu chuẩn trong nước.  

Khai thác chế biến đá xây dựng: Các cơ sở khai thác chế biến đá xây dựng có 

quy mô công nghiệp, đã được cấp giấy phép khai thác đều có các thiết bị nghiền sàng 

đá cơ giới hoá nhập từ Nga hoặc Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn còn  các cơ sở khai thác 

đá xây dựng hộ cá thể, khai thác tận thu thủ công, khai thác chế biến đá chẻ, chế biến 

đá bằng các thiết bị nghiền nhỏ của Trung Quốc hoặc sản xuất tại địa phương, năng 

suất nghiền chỉ đạt 4–6 m3/h. 

3.4. ĐÁNH GIÁẢNH HƯỞNG CỦA HOAṬ ĐÔṆG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN 

KHOÁNG SẢN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC CẢI TAỌ PHUC̣ HỒI 

MÔI TRƯƠNG SAU KHAI THÁC 

Các hoạt đôṇg khai thác, chế biến khoáng sản là nguyên nhân trưc̣ tiếp gây tác 

đôṇg đến môi trường, tiềm năng gây ra ô nhiêm̃ và phá hoaị cảnh quan thiên nhiên là 

rất lớn nếu không đươc̣ điṇh hướng, giám sát và quản lý chăṭ chẻ.  

Những điểm nóng của chất lươṇg môi trường liên quan đến hoaṭ đôṇg khoáng 

sản là ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường; ô nhiêm̃ tầng chứa nước, ô nhiêm̃ không 

khí: gia tăng buị, tiếng ồn; ô nhiêm̃ môi trường đất; gây xói lở, saṭ lở đất...ảnh hưởng 

đến đời sống côṇg đồng nơi có các dư ̣án khai thác, chế biến hoaṭ đôṇg. 

3.4.1. Ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường  

Hiêṇ traṇg khai thác đất taị phía nam thành phố để laị hiêṇ traṇg nham nhở đa ̃

làm mất môṭ phần đi vẻ đep̣ tư ̣nhiên của Nha Trang; các diêṇ tích sét gac̣h ngói nhỏ lẻ 

taị các khu vực đa ̃khai thác hết sét chưa đươc̣ cải taọ để laị nhiều hầm hố... Các hoaṭ 

đôṇg khai thác đất san lấp, đá chẻ nhỏ lẻ khi khai thác xong chưa thưc̣ hiêṇ công tác 

cải taọ, phuc̣ hồi môi trường, các mỏ đá xây dưṇg hiêṇ đang khai thác chưa thưc̣ hiêṇ 
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công tác cải taọ, phuc̣ hồi môi trường đa ̃làm biến daṇg cảnh quan bề măṭ điạ hình khu 

vưc̣, gây môṭ số ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

3.4.2. Ảnh hưởng đến môi trường nước  

Hoaṭ đôṇg khai thác đá xây dưṇg, đất sét gac̣h ngói, cát xây dưṇg đa ̃ thải chất 

rắn lơ lững vào nguồn nước măṭ, làm tăng nồng đô ̣chất rắn lơ lửng trong tầng nước 

măṭ ở khu vưc̣ lân câṇ gây ô nhiêm̃ tầng nước măṭ; viêc̣ bơm tháo khô mỏ khai cũng 

đa ̃ làm biến đổi chất lươṇg nước ngầm, làm ha ̣ thấp mưc̣ nước ngầm khu vưc̣ và làm 

hep̣ dần thảm thưc̣ vâṭ taị vùng khai thác dâñ tới mất khả năng giữ nước để bổ xung 

cho nguồn nước ngầm, dê ̃gây ra sói lở, cằn hóa đất trong vùng khai thác, ảnh hưởng 

đến cảnh quan môi trường khu vưc̣. 

3.4.3. Ảnh hưởng đến môi trường không khí  

Các cơ sở sản xuất gac̣h thủ công dùng nguyên liêụ chính là than, củi …hàng 

năm phát thải môṭ lươṇg buị khói thải đôc̣ haị lớn vào môi trường ảnh hưởng không 

nhỏ đến môi trường sống của người lao đôṇg trưc̣ tiếp và của dân cư trong vùng. 

Các hoaṭ đôṇg khai thác, chế biến, vâṇ chuyển đá, sét, cát xây dưṇg se ̃thải vào 

môi trường lươṇg buị đất, đá thải khá lớn kết hơp̣ với tiếng ồn do hoạt đôṇg nổ mìn 

khai thác, vâṇ hành máy nghiền sàng se ̃có tác đôṇg tiêu cưc̣ đến môi trường.  

3.4.4. Ảnh hưởng đến môi trường đất 

Các hoaṭ đôṇg khai thác cát trên sông không đươc̣ kiểm soát se ̃gia tăng cường 

đô ̣xói lở đường bờ, saṭ lở bờ sông. Viêc̣ khai thác phải bóc bỏ lớp phủ se ̃làm mất lớp 

thưc̣ vâṭ trên bề măṭ, làm đất trong khu vưc̣ bac̣ màu, dê ̃gây trươṭ lở đất. Các phương 

tiêṇ lưu thông gây xuống cấp, hư hỏng các tuyến đường giao thông trên điạ bàn. 

3.4.5. Cải taọ phuc̣ hồi môi trường sau khai thác 

Toàn tỉnh hiêṇ có 50 giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, trong quá 

trình khai thác vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa tự giác chấp hành quy định về cải 

tạo, phục hồi môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản. Các sở, ngành, địa 

phương đã kiểm tra định kỳ và tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất, phát hiện, xử phạt 

vi phạm hành chính. Công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác ngày càng 

đươc̣ các đơn vi ̣quan tâm thưc̣ hiêṇ. Các mỏ khi kết thúc khai thác đều lâp̣ phương án 

đóng cửa mỏ, phuc̣ hồi đất đai, môi trường để phê duyêṭ và thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh. 

3.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THƯC̣ TRAṆG HOAṬ ĐÔṆG KHOÁNG SẢN VÀ 

CÔNG TÁC PHUC̣ HỒI MÔI TRƯỜNG SAU KHAI THÁC 

3.5.1. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động khoáng sản 

+ Về cơ bản, tiềm năng và sản lươṇg khai thác đá xây dưṇg trên điạ bàn Tỉnh 

hoàn toàn đáp ứng đươc̣ nhu cầu sử duṇg đến năm 2020.  

+ Hiêṇ nay, nguồn cát xây dưṇg thiếu huṭ, cần tiếp tuc̣ công tác điều tra, thăm 

dò để đưa vào quy hoac̣h khai thác. 

+ Vâṭ liêụ san lấp có tiềm năng lớn, hoàn toàn đáp ứng đươc̣ nhu cầu sử duṇg 

của Tỉnh và cung ứng cho khu vưc̣. 

3.5.2. Công tác phục hồi môi trường sau khai thác 

Công tác bảo vê ̣môi trường taị các đơn vi ̣ đươc̣ cấp phép khai thác thưc̣ hiêṇ 

khá nghiêm túc theo qui điṇh, như giám sát môi trường theo hồ sơ môi trường đươc̣ 

duyêṭ, đang ký chủ nguồn thải chất thải nguy haị, nôp̣ các loaị phí liên quan đến khai 

thác khoáng sản… Các vu ̣khai thác khoáng sản trái phép hầu hết đều bi ̣xử lý vi phaṃ 
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hành chính theo qui điṇh. 

Khi kết thúc khai thác mỏ tiến hành hoàn phục môi trường, các công việc bao 

gồm đưa môi trường tự nhiên (đất, nước, sinh thái – cảnh quan) của khu vực mỏ trở về 

như cũ hoặc chuyển sang một trạng thái tốt nhất có thể đồng thời giải quyết các vấn đề 

liên quan đến môi trường văn hóa, kinh tế - xã hội như việc làm của người lao động, 

điền kiện sinh sống tiếp theo của người lao động. 

Hiệntrên địa bàn Khánh Hòa có 42 doanh nghiệp được cấp 50 giấy phép khai 

thác khoáng sản, thuộc các lĩnh vực đá vật liệu xây dựng, cát trắng, nước khoáng, đá 

ốp lát… Qua giám sát, hầu hết các đơn vị được cấp phép đều thực hiện tốt quy định 

của pháp luật hiện hành về khai thác, chế biến khoáng sản; tuân thủ đánh giá tác động 

môi trường, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác, đăng ký chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại, nộp phí và quỹ phục hồi môi trường theo quy định… Đối với khu vực đã 

khai thác hết khoáng sản, các doanh nghiệp thực hiện khôi phục lại môi trường để trả 

lại đất cho địa phương hoặc dự án. Hiện nay, đa số các khu vực khoáng sản chưa khai 

thác xong nên việc khôi phục lại môi trường chưa được hoàn chỉnh. 

Công tác đưa ra các định hướng chung về bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi 

trường, phục hồi khả năng sử dụng hợp lý đất đai trong và sau khi kết thúc khai thác 

đối với các mỏ khoáng sản trên toàn tỉnh như sau: 

+ Đối với các mỏ khai thác có độ sâu kết thúc lớn: về cơ bản sẽ tạo thành hồ 

chứa nước tự nhiên và trồng các loại cây thích hợp xung quanh hồ để tránh sạt lở nhằm 

đạt được mục đích ban đầu là hồ chứa nước cải thiện môi trường và tiểu khí hậu vùng, 

đồng thời là nguồn bổ cập đáng kể cho nước ngầm. 

+ Đối với các mỏ khai thác có độ sâu kết thúc nhỏ nhưng thấp hơn bề mặt địa 

hình xung quanh: cũng tạo ra các hồ chứa nước tự nhiên hoặc có thể cải tạo thành ao 

hồ nuôi trồng thủy sản nếu điều kiện thuận lợi. 

+ Các mỏ có cao độ kết thúc khai thác bằng cao độ bề mặt địa hình xung quanh: 

Việc phục hồi môi trường sau khai thác bằng cách bổ sung lớp thổ nhưỡng để trồng 

cây hoặc canh tác nông nghiệp hoặc tiến hành san gạt cải tạo mặt bằng cho bằng phẳng 

để làm quỹ đất cho xây dựng các khu dân cư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

3.6. HIÊỤ QUẢ KINH TẾ-XÃ HÔỊ CỦA HOẠT ĐÔṆG KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015 

3.6.1. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khai 

thác khoáng sản 

1. Các loại thuế nộp ngân sách trong hoạt động khai thác khoáng sản 

Tất cả các mỏ đang hoaṭ đôṇg đều thưc̣ hiêṇ các nghiã vu ̣tài chính đối với Nhà 

nước theo quy điṇh. Trong giai đoạn quy hoạch 2011-2015, thuế tài nguyên nộp ngân 

sách nhà nước là 154,576 tỷ đồng; phí bảo vệ môi trường 56,898 tỷ đồng. Ngoài ra, 

các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản còn phải đóng tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản cho nhà nước là 19,680 tỷ đồng (năm 2014 và 2015). 

Bảng 3.16. Bảng tổng hợp tiền nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác khoáng sản 

giai đoạn 2011-2015 

Nơi cấp phép khai thác 
Nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng) 

Phí BVMT 
Tài nguyên cấp quyền KT Cộng 

1. UBND tỉnh 88,813 9,184 97,997 30,573 

6 tháng cuối năm 2011 6,918 - 6,918 2,126 
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Nơi cấp phép khai thác 
Nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng) 

Phí BVMT 
Tài nguyên cấp quyền KT Cộng 

Năm 2012 29,071 - 29,071 4,007 

Năm 2013 13,287 - 13,287 6,560 

Năm 2014 15,989 4,051 20,040 8,473 

Năm 2015 23,547 5,133 28,680 9,407 

2. Bộ TN&MT 65,762 10,496 76,258 26,325 

Năm 2011 7,698 - 7,698 2,390 

Năm 2012 10,896 - 10,896 3,879 

Năm 2013 13,927 - 13,927 6,235 

Năm 2014 15,830 0,677 16,507 6,743 

Năm 2015 17,411 9,819 27,230 7,078 

Cộng 2011-2015 154,576 19,680 174,255 56,898 

2. Ký quỹ môi trường 

Ngoài các loại thuế kể trên nộp vào ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân 

hoạt động khai thác khoáng sản nộp thêm tiền “ký quỹ phục hồi môi trường”. Trong 

giai đoạn 2011-2015 các tổ chức, cá nhân đã nộp 4,960 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản tiền 

này các tổ chức, cá nhân được hoàn lại sau khi thực hiện đầy đủ công tác cải taọ phuc̣ 

hồi môi trường. Cụ thể từng năm như sau: 

Bảng 3.17. Bảng tổng hợp số tiền ký quỹ phục hồi môi trường giai đoạn 2011-2015 

Cấp  
quản lý 

Số tiền ký quỹ phuc̣ hồi môi trường (tỷ đồng) 

2011 2012 2013 2014 2015 Cộng 

GP tỉnh cấp 0,150 0,581 0,033 0,588 1,356 2,709 

GP bộ cấp 1,421 0,338 0,142 0,231 0,118 2,251 

Cộng 1,572 0,920 0,175 0,820 1,474 4,960 

3.6.2. Tiǹh hiǹh thưc̣ hiêṇ trách nhiêṃ xã hôị đối với côṇg đồng nơi khai 

thác khoáng sản 

Ngoài các khoản thuế và phí kể trên, các tổ chức, cá nhân hoaṭ đôṇg khoáng sản 

đều tham gia đóng góp với điạ phương nơi có khoáng sản để duy tu, nâng cấp hạ tầng 

kỹ thuật (đường, cầu cống, kênh, mương thủy lơị...), xây dựng công trình công côṇg 

(trường học, nhà trẻ, nhà đaị đoàn kết, nhà tình nghiã). Ngoài ra, các các doanh nghiêp̣ 

còn hỗ trơ ̣người dân về thiêṭ haị hoa mầu, cây trồng bi ̣ ảnh hưởng do buị phát sinh 

trong quá trình khai thác, chế biến và vâṇ chuyển khoáng sản. Tuy nhiên, viêc̣ đóng 

góp hiêṇ nay chủ yếu là theo tinh thần tư ̣nguyêṇ của các đơn vi ̣ chứ chưa có quy điṇh 

thống nhất cu ̣thể nào. 

Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất 

bị thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản: sau khi được cấp phép khai thác 

khoáng sản, các đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ đền bù hoa màu cho tổ chức, cá 

nhân đang sử dụng đất để lập thủ thủ tục thuê đất, khai thác khoáng sản theo quy định. 

Số lao động sử dụng và thu nhập bình quân/năm: 1.198 người và thu nhập bình 

quân khoảng hơn 60 triệu đồng/năm; 

Bảo vệ môi trường trong khai thác và phục hồi môi trường sau khai thác 

khoáng sản: về cơ  bản, các đơn vị được cấp phép khai thác đều thực hiện bảo vệ môi 

trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường và 

phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản theo dự án cải tạo phục hồi môi trường 

đã được phê duyệt theo quy định.
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Chương 4  

ĐÁNH GIÁ THƯC̣ HIÊṆ QUY HOẠCH CUỐI 2015 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, MUC̣ TIÊU QUY HOẠCH GIAI ĐOAṆ MỚI 

4.1. ĐÁNH GIÁ THƯC̣ HIÊṆ QUY HOAC̣H KHOÁNG SẢN ĐẾN 2015 

4.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Quy hoạch khoáng sản 

- Về cơ bản, công tác quản lý, khai thác, chế biến và sử duṇg tài nguyên khoáng 

sản đã bám sát theo quy hoac̣h đươc̣ phê duyêṭ, tuân thủ đúng các quy điṇh của Luâṭ 

Khoáng sản, đóng góp đáng kể vào sư ̣ nghiêp̣ phát triển kinh tế - xã hôị của điạ 

phương, taọ cơ sở pháp lý quan troṇg cho viêc̣ tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản đươc̣ bảo vê,̣ khai thác và sử duṇg hơp̣ lý, có 

hiêụ quả, haṇ chế những tác đôṇg xấu đến cảnh quan môi trường.  

- Từng bước đưa hoaṭ đôṇg thăm dò, khai thác khoáng sản vào khuôn khổ theo 

quy điṇh của pháp luâṭ; haṇ chế dần khai thác khoáng sản tư ̣ phát, phân tán, nhỏ lẻ. 

Hoàn thiêṇ các quy điṇh để quản lý, cấp phép hoaṭ đôṇg khoáng sản có hiêụ quả; 

- Taọ điều kiêṇ cho các doanh nghiêp̣ hoaṭ đôṇg khoáng sản phát triển theođúng 

quy điṇh pháp luâṭ, giải quyết công ăn, viêc̣ làm cho hàng ngàn lao đôṇg, chủ yếu là 

lao đôṇg taị điạ phương; đóng góp môṭ phần đáng kể vào ngân sách nhà nước; 

- Đáp ứng kip̣ thời nhu cầu về VLXD cho thi ̣ trường trong tỉnh và môṭ phần cho 

các vùng lân câṇ.  

1. Công tác thăm dò 

- Về vị trí thăm dò: Tất cả các mỏ cấp phép thăm dò đều nằm trong Quy hoạch 

đã được duyệt. 

- Về diêṇ tích và trữ lượng thăm dò: Cấp phép thăm dò 64 điểm mỏ. Hoàn 

thành nhiêṃ vu ̣ thăm dò trên diêṇ tích 938,1ha với tổng trữ lươṇg phê duyêṭ là 

276.546,16 ngàn m3; đaṭ tỷ lê ̣10% về trữ lươṇg so với quy hoac̣h. 

2. Công tác khai thác 

Viêc̣ cấp giấy phép khai tháctheo quy mô công nghiệp và điṇh hướng lâu dài, ổn 

điṇh, taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho các doanh nghiêp̣ yên tâm đầu tư công nghê ̣hiêṇ đaị, 

giảm thiểu tác đôṇg môi trường trong hoaṭ động khoáng sản.  

- Vị trí cấp phép khai thác: Trên diện tích đã được cấp phép thăm dò. 

- Diện tích và trữ lượng huy động vào khai thác: Đưa 50 khu vưc̣ mỏ đã được 

thăm dò vào khai thác với diêṇ tích khai thác 740,29 ha, đạt tỷ lê ̣65% so với thăm dò. 

Nhìn chung Quy hoạch khoáng sản đến năm 2015 là công cụ quản lý giúp tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, góp phần đưa 

hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn đi vào nề nếp theo 

quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hôị của tỉnh.  

4.1.2. Đánh giá công tác quản lý hoaṭ đôṇg khoáng sản trong thời gian qua 

1. Những điểm đaṭ đươc̣ 

a) Công tác quản lý hoạt động khoáng sản: 

* Công tác ban hành văn bản quản lý: các văn bản đã ban hànhphuc̣ vu ̣công 

tác quản lý khoáng sản làm vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường: 
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- Quyết điṇh số 2242/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND Tỉnh ban hành kế 

hoac̣h thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết 02-NQ/TW của Bô ̣ Chính tri ̣ ngày 25/4/2011 về điṇh 

hướng chiến lươc̣ khoáng sản và công nghê ̣khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết điṇh số 774/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND Tỉnh v/v công bố 

thay thế 01 thủ tuc̣ hành chính và toàn bô ̣mâũ đơn kèm theo trong liñh vưc̣ khoáng 

sản thuôc̣ thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT Khánh Hòa; 

- Quyết điṇh số 28/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND Tỉnh quy điṇh thủ 

tuc̣ cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng suối trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Chỉ thi ̣ số 03/CT-UBND ngày 07/01/2014 của UBND Tỉnh về tăng cường 

công tác quản lý, khai thác đất cát san lấp trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết điṇh số 2155/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung Quyết điṇh số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 về phê diuêṭ Quy hoac̣h thăm dò, 

khai thác, chế biến và sử duṇg khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và điṇh 

hướng sau năm 2015; 

- Quyết điṇh số 34/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND Tỉnh v/v ban hành 

Quy điṇh quản lý nhà nước về hoaṭ đôṇg khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng 

sản của UBND tỉnh năm 2015;  

- Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 về việc phê duyệt các khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Quyết điṇh số 441/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 về viêc̣ bổ sung khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Quyết điṇh số 354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND Tỉnh về viêc̣ ban 

hành Phương án bảo vê ̣khoáng sản chưa khai thác trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa 

* Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản: Trách nhiêṃ thuôc̣ 

về Sở TN&MT, Đài Phát thanh và Truyền hình, UBND cấp huyêṇ, xa.̃ Hàng năm Sở 

TN&MT chủ trì công tác tâp̣ huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luâṭ về 

Luâṭ Khoáng sản tới toàn bô ̣UBND cấp huyêṇ (lãnh đaọ các phòng ban trưc̣ thuôc̣ 

đơn vi ̣, lañh đaọ UBND cấp xa ̃và cán bô ̣phu ̣trách liñh vưc̣ khoáng sản) và các doanh 

nghiêp̣ hoaṭ đôṇg khoáng sản trên điạ bàn tỉnh. 

b) Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản 

- Công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện quy định tại 

khoản 2 Điều 11 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 09/9/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản, UBND tỉnh đã báo cáo, trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 

18/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
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UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở TN&MT triển khai nhiệm vụ xây dựng, 

trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép hoạt động của UBDN tỉnh năm 2016 để làm cơ sở thực hiện tổ chức 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản.  

- Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản: UBND 

tỉnh Khánh Hòa giải quyết 64 hồ sơ hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, 50 hồ sơ 

cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Tất cả các hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động 

khoáng sản đều được tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” Sở TN&MT; thực hiện giải 

quyết hồ sơ theo TCVN ISO 9001-2008. Các hồ sơ đều được giải quyết trước thời hạn 

quy định. 

- Công tác thu tiến cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản: 

Đến hết tháng 11/2015, UBND tỉnh phê duyệt 76 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản với tổng số tiền 238,238 tỷ đồng. 

Đến ngày 23/11/2015Bộ TN&MT đa ̃ phê duyệt 15 hồ sơ tính tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản với tổng số tiền 73,086 tỷ đồng. 

c) Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản 

-  Công tác thanh tra: Sở TN&MTtiến hành thanh trađịnh kỳ hàng năm đối với 

các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sảntrên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện 

những sai phạm và có biện pháp xử lý thích hợp, nhắc nhở các doanh nghiệp hoạt 

động theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.  

- Kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản: Sở TN&MT chủ trì, phối 

hợp với UBND cấp huyện, cấp xã tiến hành kiểm trađịnh kỳ năm 2015 đối với các 

doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản. Kết quả kiểm tra: đã kịp thời phát hiện 

những sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản và có biện pháp xử lý thích hợp, 

kịp thời uốn nắn, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Luật 

Khoáng sản. Thu hồi giấy phép, xử phạt hành chính các doanh nghiệp đã vi phạm các 

quy định trong hoạt động khoáng sản.  

Ngoài ra, UBND cấp huyện, cấp xã, các sở, ban, ngành trong tỉnh theo chức 

năng nhiệm vụ, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác 

khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản theo quy định. Kết quả 

thanh tra, kiểm tra, UBND cấp huyện và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh đã xử lý 

các trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép: 

Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những 

sai phạm các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; tình trạng khai thác, tàng trữ, vận 

chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được hạn chế. Những vi 

phạm đều có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời và giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện 

đúng quy định. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh tăng 

cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

khoáng sản trên địa bàn. 

d) Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/01/2014 

về tăng cường công tác quản lý, khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 quy định quản lý nhà nước về 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mới đây, Phương án Bảo vê ̣khoáng sản chưa 
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khai thác trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa đa ̃ đươc̣ ban hành (Quyết điṇh số 354/QĐ-

UBND ngày 08/02/2017).Theo đó, UBND Tỉnh đa ̃ quy điṇh rõ trách nhiêṃ bảo vê ̣

khoáng sản chưa khai thác của các sơ, ban ngành (Muc̣ IV); trách nhiêṃ của UBND 

cấp huyêṇ, cấp xa;̃ hình thức xử lý tâp̣ thể, cá nhân để xảy ra tình traṇg khai thác 

khoáng sản trái phép (Muc̣ V); quy điṇh trách nhiêṃ phối hơp̣ giữa các sở, ngành có 

liên quan trong viêc̣ cung cấp, xử lý thông tin và giải tỏa hoaṭ đôṇg khai thác trái phép 

(Muc̣ VI). UBND Tỉnh cũng đa ̃vac̣h kế hoac̣h, đưa ra các giải pháp, kinh phí thưc̣ hiêṇ 

(Muc̣ VII) và cách tổ chức thưc̣ hiêṇ. (Muc̣ VIII). 

Hoaṭ đôṇg khai thác khoáng sản trên điạ bàn tỉnh đa ̃dần đi vào nề nếp, haṇ chế 

các hoaṭ đôṇg trái phép. Tuy nhiên (theo đánh giá của UBND tỉnh taị Quyết điṇh số 

354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017), thời gian gần đây, hoaṭ đôṇg khai thác khoáng sản 

trái phép (đăc̣ biêṭ là đất san lấp, cát làm vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường, đá chẻ) có 

chiều hướng gia tăng ở môṭ số điạ phương trong tỉnh do nhu cầu xây dưṇg, phát triển 

mở rôṇg cơ sở haṇ tầng, khu dân cư đô thi ̣,... 

2. Đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn và tồn tại 

a. Thuận lợi 

- Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ về hướng dẫn 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Thông tư Liên tịch số 

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

Bộ Tài chính quy định một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 

26/3/3/2013 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được 

ban hành, làm cơ sở triển khai thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn. 

- Công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản của tỉnh đã hoàn chỉnh, 

làm cơ sở cho công tác cấp phép hoạt động khoáng sản được thuận lợi. 

- Quy định nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã hạn chế được sự đầu cơ, 

“mua bán” trong khai thác khoáng sản. Đồng thời, tăng thu cho ngân sách Nhà nước 

- Đa phần các quy định về quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản rõ ràng, cụ thể làm tăng hiệu quả tham mưu, trình cấp có thẩm quyền 

giải quyết cấp phép hoạt động khoáng sản.  

b. Khó khăn và tồn tại 

Bên caṇh những kết quả đaṭ đươc̣, quá trình thưc̣ hiêṇ Quy hoac̣h khoáng sản 

cũng bôc̣ lô ̣môṭ số tồn taị, bất câp̣ như sau: 

- Một vài thủ tục (chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, trả lại một phần 

diện tích khu vực khai thác khoáng sản, nâng công suất khai thác) giải quyết hồ sơ cấp 

phép hoạt động khoáng sản cần phải được điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn chỉnh các 

quy định của Luật Khoáng sản hiện nay. 

- Khoáng sản vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường ở tỉnh Khánh Hòa chủ yếu là đá 

vàđất cát. Tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản đất, đá, cát 

sỏi lòng sông trái phép vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi. Các vi phạm thường thực hiện 

ngoài giờ hành chính, gây tác động xấu đến cảnh quan môi trường, sạt lở đất, sạt lở bờ 

ở một số xã, phường ven sông. 

- Cán bộ quản lý nhà nước về khoáng sản ở cấp tỉnh đạt yêu cầu trình độ năng 

lực chuyên môn, tuy nhiên số lượng còn ít; cán bộ ở cấp huyện và cấp xã chưa đáp ứng 

được yêu cầu nhiệm vụ cả về số lượng và năng lực chuyên môn, do kiêm nhiệm nhiều 

lĩnh vực (đất đai, môi trường và khoáng sản).  
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- Thanh tra chuyên ngành khoáng sản còn thiếu nên chưa phát hiêṇ kip̣ thời 

khai thác khoáng sản không phép; phát hiêṇ nhưng chưa ngăn chăṇ hoăc̣ xử lý ngăn 

chăṇ chưa triêṭ để. 

- Thời gian thực hiện quy hoạch ngắn, chưa đảm bảo kỳ quy hoạch 5 năm theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Luật khoáng sản năm 2010, làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong tỉnh. 

4.2. DƯ ̣BÁO NHU CẦU SỬ DUṆG VLXD THÔNG THƯỜNG GIAI ĐOAṆ 

2016-2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

4.2.1. Cơ sở dự báo 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khành Hòa giai đoạn 2016-2020 

(Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh Khánh Hòa) 

- Quy hoac̣h phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 

2020 (Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa).  

- Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết điṇh số 4013/QĐ-UBNDngày 26/12/2016 

của UBND tỉnh Khánh Hòa) 

- Các số liệu dự báo về một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đến năm 2020 theo Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020. 

 - Các số liệu về dân số và vốn đầu tư đến 2015 theo số liệu của Cục Thống kê 

Khánh Hòa và Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Các báo cáo hàng năm của UBND tỉnh Khánh Hòa gửi bô ̣TN&MTvề công 

tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoaṭ đôṇg khoáng sản trong năm  

- Các số liệu sử dụng bình quân VLXD trên đầu người ở các tỉnh lân cận đến 

năm 2020 (Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận,...) và bình quân cả nước. 

4.2.2. Dự báo theo sản lượng khai thác 

 Cơ sở của phương pháp là dưạ theo sản lươṇg khai thác các loaị khoáng sản 

trung bình trong kỳ quy hoac̣h trước và mức tăng trưởng bình quân của sư ̣phát triển 

kinh tế – xã hôị trong kỳ quy hoac̣h. 

 Bảng sau là tổng hơp̣ sản lươṇg khai thác các loaị khoáng sản trong 5 năm 

(2011-015) theo các báo cáo hàng năm của UBND tỉnh Khánh Hòa gửi Bô ̣TN&MT. 

Sản lươṇg khai thác cát và vâṭ liêụ san lấp theo báo cáo không thể phản ánh 

thưc̣ traṇg khai thác và sử duṇg vì các loaị hình khoáng sản này khai thác đơn giản, 

khó có thể quản lý. Sản lươṇg khai thác đá xây dưṇg phản ánh sát với thưc̣ tế hơn vì 

khai thác cần đến chất nổ (đươc̣ quản lý rất chăṭ che)̃. 

Bảng 4.1. Bảng tổng hơp̣ sản lươṇg khai thác VLXD giai đoaṇ 2011-2015 

Năm 
Đá xây dựng 

(m3) 

Đá khối 
(m3) 

Đá xây dựng + đá khối 
(m3) 

Cát xây dựng 
(m3) 

Vâṭ liêụ san lấp 
(m3) 

2011         841.679        34.059      875.738         2.190        370.390  

2012         576.595        22.696      599.291          69.030  

2013         543.360        17.833      561.193        66.020         29.416  

2014       1.269.874        43.008   1.312.882         3.846        242.193  

2015       2.236.234        33.558   2.269.792        59.465        187.142  

Côṇg       5.467.742      151.154   5.618.896      131.521        898.171  

TB 2011-2015       1.094.000        31.000   1.124.000        27.000        180.000  
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Theo bảng trên, sản lươṇg khai thác đá suy giảm ở giữa kỳ và có dấu hiêụ khởi 

sắc vào cuối kỳ quy hoac̣h. Điều này phản ánh khá sát với thưc̣ traṇg của nền kinh tế 

trong giai đoaṇ vừa qua. 

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khành Hòa giai đoạn 2016-2020 

(Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh Khánh Hòa), mức 

tăng trưởng bình quân hàng năm phân đấu đaṭ 7,5-8,0%/năm.  

 Trên cơ sở sản lươṇg khai thác trung bình trong 5 năm qua, dư ̣báo nhu cầu tiêu 

thu ̣vâṭ liêụ xây dưṇg trong kỳ quy hoac̣h 2016-2020 se ̃tăng khoảng 10%/năm: 

Bảng 4.2. Bảng dư ̣báonhu cầu VLXD giai đoaṇ 2016-2020 theo mức tăng trưởng 10%/năm 

Năm 
Đá xây dựng 

(m3) 
Đá khối 

(m3) 
Đá xây dựng + đá khối 

(m3) 
Cát xây dựng 

(m3) 
Vâṭ liêụ san lấp 

(m3) 

TB 2011-2015       1.094.000        31.000   1.124.000        27.000        180.000  

2016       1.203.000        34.000   1.236.000        30.000        198.000  

2017       1.323.000        37.000   1.360.000        33.000        218.000  

2018       1.455.000        41.000   1.496.000        36.000        240.000  

2019       1.601.000        45.000   1.646.000        40.000        264.000  

2020       1.761.000        50.000   1.811.000        44.000        290.000  

Côṇg       7.343.000      207.000   7.549.000      183.000     1.210.000  

4.2.3. Dự báo theo Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Khánh Hòa đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030 

 Dự báo nhu cầu VLXD cho Khánh Hòa được thực hiện theo 4 phương pháp: 

 - Dự báo theo vốn đầu tư toàn xã hội; 

 - Dự báo theo tiêu thụ bình quân đầu người; 

 - Dự báo nhu cầu VLXD theo GRDP; 

 - Dự báo từ tính toán nhu cầu trực tiếp; 

Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng, phương pháp nào cũng 

dựa trên mối quan hệ giữa nhu cầu tiêu thụ với các yếu tố kinh tế ảnh hưởng ở từng 

giai đoạn. Vì vậy dự báo nhu cầu VLXD được sử dụng sẽ là kết quả tổng hợp từ các 

dự báo trên.   

a). Dự báo nhu cầu VLXD theo vốn đầu tư toàn xã hội 

Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2015 của Tỉnh đạt 27.541 tỷ đồng, căn cứ vào số 

liệu thống kê thì sản lượng tiêu thụ VLXD trên 1 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội năm 

2015 của tỉnh Khánh Hòa là: Đá xây dựng 64m3, cát xây dựng 27m3. 

 Căn cứ vào dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 là 215.000 tỷ 

đồng, năm mốc 2020 là 43.000 tỷ đồng; Dự báo nhu cầu VLXD đến năm 2020 ở Khánh 

Hòa là: 2,76 triêụ m3 đá xây dưṇg; 1,18 triêụ m3 cát xây dưṇg 

 b). Dự báo nhu cầu VLXD theo tiêu thụ bình quân đầu người 

 Căn cứ vào dự báo mức tiêu thụ bình quân đầu người của cả nước theo Quy 

hoạch tổng thể phát triển VLXD ở Việt Nam đến năm 2020 và ở một số tỉnh lân cận 

như: Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuậnso với cả nước đến năm 2020.  

 Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa đến 

năm 2020 thì mục tiêu là phấn đấu trở thành tỉnh kinh tế phát triển cao của vùng Nam 
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Trung bộ và cả nước. Căn cứ vào thực tế tiêu thụ các chủng loại VLXD cho phát triển 

kinh tế - xã hội ở Khánh Hòa, căn cứ vào tốc độ xây dựng, điều kiện vị trí địa lý, kinh 

tế xã hội từng vùng, dự báo bình quân tiêu thụ VLXD theo đầu người ở Khánh Hòa 

đến năm 2020 là: Đá xây dưṇg 2,17m3/người; cát xây dưṇg 1,68m3/người  

 Dự báo đến 2020, dân số của tỉnh Khánh Hòa là 1.246.000 người, nhu cầu VLXD 

se ̃là:Đá xây dưṇg: 2,70 triêụ m3;Cát xây dưṇg: 2,09 triêụ m3. 

 c). Dự báo nhu cầu VLXD theo GDP 

Dự báo nhu cầu VLXD của tỉnh dựa vào nhu cầu VLXD của cả nước và tương 

quan so sánh GRDP của tỉnh Khánh Hòa với GDP của cả nước theo công thức: 

NCKH = NCCN * GDPKH/GDPCN 

Trong đó: NCKH= nhu cầu VLXD của Khánh Hòa; NCCN= nhu cầu VLXD của cả nước; 

   GDPCN= GDP của cả nước; GRDPKH là GRDP của tỉnh Khánh Hòa. 

Dự báo đến năm 2020, GDP cả nước là 5.807.975 tỷ đồng; GRDP của Khánh 

Hòa đạt khoảng 78.130 tỷ đồng.  

Tính toán theo số liệu ở trên kết hợp với báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể 

phát triển VLXD ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, dự báo: 

 Đá xây dưṇg: 2,43 triêụ m3;Cát xây dưṇg: 1,75 triêụ m3. 

 d). Nhu cầu vật liệu san lấp  

Trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 

2020 đã xác định danh mục các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung, các 

cụm công nghiệp, quy hoạch phát triển các khu đô thị (Bảng 4.3); xây mới, nâng cấp 

hệ thống giao thông (Bảng 4.4). 

Bảng 4.3. Diện tích các cụm công nghiệp, các khu đô thị dự kiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 

TT Tên khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị Diện tích (ha) 

I Khu công nghiêp̣ (KCN) tập trung: 897,4 

1 KCN Suối Dầu. (giai đoạn 1: 78,7ha).  152,0 

2 KCN Ninh Thủy 209,9 

3 KCN Nam Cam Ranh 350 

4 KCN Vạn Ninh 200 

5 KCN Bắc Cam Ranh 150 

6 KCN Bắc Hòn Ông 39 

II Cụm công nghiệp (CCN): 590,1 

1 CCN vừa và nhỏ Diên Phú 43,8 

2 CCN vừa và nhỏ Đắc Lộc 36,3 

3 CCN sản xuất VLXD Tân Trúc xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa 100 

4 CCN tại thôn Ninh ích, xã Ninh An, huyện Ninh Hòa. 40 

5 CCN núi Hòn Thẻ, xã Cam Hòa, Cam Hiệp bắc, thị xã Cam Ranh. 40 

6 CCN Dốc đá trắng, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh 50 

7 CCN cầu Suối Hàng, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh 50 

8 CCN tại hai xã Suối Hiệp, Diên Toàn, huyện Diên Khánh 70 

9 CCN tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh  40 

10 CCN Diên Sơn, huyện Khánh Vĩnh 50 
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TT Tên khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị Diện tích (ha) 

11 CCN Diên Điền, huyện Khánh Vĩnh  70 

III Các khu đô thị: 3.184,01 

1 Sân bay Nha Trang  238 

2 khu đô thị và trung tâm hành chính của tỉnh 700 

3 khu đô thị dọc đường Nha Trang-Diên Khánh  557 

4 Khu đô thị ven biển vịnh Cam Ranh  1.422 

5 Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung  36,85  

6 Khu đô thị mới Phước Long  48,2  

7 Khu đô thị Mỹ Gia  181,96  

 Tổng (I+II+III) 4.672 

Bảng 4.4. Các tuyến giao thông xây mới, nâng cấp đến năm 2020 

TT Tên đường Vị trí Chiều dài (km) 

1 Hầm Đèo Cả Thôn Tây xã Đại Lãnh đến đèo Cả 5,1 

2 QL1A1 Xã Vạn Khánh, Vạn Thọ 11,6 

3 QL1A2 Thị trấn vạn Giã 12,5 

4 
Nối  QL26 
vớiQL26B 

Xã  Ninh  Đa, Ninh Xuân 12,8 

5 QL1A3 
Điểm đầu từ QL1A – xã Ninh Đông và điểm cuối QL1A - xã Ninh Hà, 
nằm về phía tây thị xã Ninh Hoà 

9,9 

6 QL1A4 Từ ngã ba Cây Dầu Đôi, QL1A cũ tại xã Diên Bình. 2,8 

7 QL1A5 Thị xã Cam Ranh, KCN  Cam  Ranh  xã  Cam  Thịnh  Đông. 27,9 

8 ĐT651B 
dọc  biển  qua  huyện  Vạn  Ninh  tới điểm giao cắt với TL1A, thôn 
Bình Sơn, xã Ninh Thọ 

40,4 

9 ĐT651C Ngã 5 thị  trấn Vạn Giã đến xã Vạn Thọ 19,3 

10 ĐT 651D Vạn Giã- đập Đá Bàn 35,7 

11 ĐT651G Nối  QL26  xã  Ninh  Xuân  đến  QL1A  xã  Vạn  Hưng 19,3 

12 ĐT652B Từ Đông Hải đến Hòn Chao 2,4 

13 ĐT652D Tránh  nhà  máy  đóng  tàu  Huyndai-Vinashin 3,7 

14 ĐT65-12  22,6 

15 ĐT657D Vành đai cho thành phố Nha Trang 14,8 

16 ĐT657G Đường Nha Trang - Diên Khánh 9,8 

17 ĐT653D Đường Khánh Lê – Lâm Đồng 32,4 

18 ĐT657I sân bay Cam Ranh nối với quốc lộ 1A và Cầu Long Hồ 8 

19 ĐT653B Diên Khánh đi Khánh Vĩnh 33,3 

20 ĐT653C Tuyến HL 39 cũ 31,8 

21 ĐT653E Đoạn Diên Đồng đi Đăk Lăk 40,2 

22 ĐT653G Nối khu vực Đảnh Thạnh đến Trại Gàng (HL39 cũ) 5 

23 ĐT654 Tuyến Khánh Bình-Khánh Hiệp 10 

24 ĐT654B Tuyến tỉnh lộ 8B cũ 15,1 

25 ĐT654C Ngã  ba  Nước  Nhĩ  điểm cuối tại đèo Talô 21,8 

26 ĐT655B Đại lộ Nguyễn Tất Thành 6 

27 ĐT 656 Tuyến tỉnh lộ 9 cũ, là tuyến tránh ngập 3,4 

28 Khu vực Đầm Đường giao thông  ngoài  cảng  trung  chuyển 5,5 
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TT Tên đường Vị trí Chiều dài (km) 

29 Môn Đường  từ  quốc  lộ  1A  đến  Đầm  Môn 15 

30 Đường phía Đông khu phí thuế quan. 10 

31 ĐT655 
Làm mới ven vịnh Thủy Triều song song với đại lộ Nguyễn Tất 
Thành; 

10 

  Cộng: 485,1 

Để san lấp và tôn cao diện tích các khu công nghiêp̣, cuṃ công nghiêp̣ và khu 

đô thị với diêṇ tích 4.672ha, cao 0,5m thì trong giai đoạn 2016-2020 cần sử dụng khối 

lượng vật liệu san lấp khoảng: 23.356.000 m3. 

 Để làm mới 485km đường giao thông, rộng 12m; dày 1,5m cần một khối lượng 

vật liệu san lấp là: 8.732.000m3. 

Như vậy trong giai đoạn 2016-2020, nhu cầu vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa khoảng 32 triệu m3, trung bình mỗi năm cần khoảng 6,4 triệu m3.  

Với những số liệu nêu trên cho thấy nhu cầu về vật liệu xây dựng, vật liệu san 

lấp để phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng và tu bổ các tuyến giao 

thông và nhu cầu về nguyên liệu cho các ngành công nghiệp có sử dụng nguyên liệu 

khoáng trong thời gian tới là rất lớn, đây cũng chính là điều kiện cho ngành khai 

khoáng có cơ hội phát triển.  

e) Tổng hợp dự báo nhu cầu VLXD ở Khánh Hòa đến năm 2020 

Các kết quả dư ̣báo khác nhau, tuy nhiên mức độ chênh lệch không lớn, phương 

án chọn sẽ được lấy trung bình kết quả các dự báo trên: 

Bảng 4.5: Dự báo nhu cầu VLXD đến năm 2020 và giai đoaṇ 2016-2020 

Đơn vi ̣tính: triêụ m3 

TT 
Chủng loại 

VLXD 

Dự báo tới năm 2020 
Tổng công suất 
khai thác/năm 
đến năm 2020 

Dự báo giai 
đoaṇ 2016-2020 

Theo 
VĐT toàn 

XH 

Theo biǹh quân 
đầu người 

Theo 
GRDP 

Phương án 
chọn 

1 Đá xây dựng 2,76 2,70 2,43 2,5-2,8 4,38 13 

2 Cát xây dựng 1,18 2,09 1,75 1,6-1,9 1,45 8,5 

3 Vật liệu san lấp    6-7 7 32 

4.2.4. Tổng hơp̣ dư ̣báo nhu cầu VLXD thông thường 

 Tổng hơp̣, phân tích các dư ̣báo theo các tiêu chí khác nhau ở trên, dư ̣báo nhu 

cầu sử duṇg vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường giai đoaṇ 2016-2020 cho tỉnh Khánh Hòa 

(có tính đến môṭ phần nhu cầu các điạ phương kế câṇ) như sau:  

 - Đá xây dưṇg: 15 triêụ khối; 

 - Cát xây dưṇg: 10 triêụ khối; 

 - Vâṭ liêụ san lấp: 32 triêụ khối. 

4.3. PHƯƠNG HƯỚNG, MUC̣ TIÊU THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DUṆG 

KHOÁNG SẢN TRONG KỲ QUY HOAC̣H MỚI 

Theo Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đaọ của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, phương 

hướng phát triển vật liệu xây dưṇg thông thường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 của Tỉnh như sau: 
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4.3.1. Đá xây dựng 

- Về Công nghê:̣ Dây chuyền sản xuất đá xây dưṇg phải hiêṇ đaị, tiên tiến, đồng 

bô,̣ bao gồm các thiết bi ̣gia công, sàng, vâṇ chuyển và các thiết bi ̣ sử lý môi trường. 

Phối hơp̣ công nghê ̣chế biến cốt liêụ lớn và cát nghiền. Các cơ sở khai thác cần phải 

có phương án sử duṇg maṭ đá để sản xuất các loaị vâṭ liêụ không nung nhằm tâṇ duṇg 

nguyên liêụ khoáng sản và giảm thiểu ô nhiêm̃ môi trường. 

- Về môi trường: Đảm bảo các yêu cầu về môi trường khu khai thác, sản xuất và 

giảm thiểu gây ô nhiêm̃ ra các vùng xung quanh và trên đường vâṇ chuyển theo quy 

điṇh của các tiêu chuẩn về môi trường, y tế. Đảm bảo sử duṇg hiêụ quả tài nguyên 

khoáng sản, thưc̣ hiêṇ cải taọ và phuc̣ hồi môi trường mỏ theo quy điṇh.  

- Tổ chức thăm dò, xác định trữ lượng, mở rộng khai thác tại các mỏ đá xây 

dựng theo Quy hoạch được phê duyệt. 

- Đá chẻ: Với hiệu quả kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn, giải quyết được 

nhiều lao động và xuất khẩu thu ngoại tệ, loại hình chế biến đá chẻ, đá khối của các 

doanh nghiệp là hướng đi phù hơp̣, cần được khuyến khích đầu tư phát triển. 

Việc tận thu đá bột, đá cát, đá mi từ quá trình chế biến đá granit để đổ bê tông 

thay cho cát xây dựng là một hướng đi tích cực cần được tính đến trong điều kiện ngày 

càng khan hiếm cát xây dựng như hiện nay.   

4.3.2. Cát xây dựng 

- Đẩy mạnh thăm dò, khai thác cát xây dựng theo Quy hoạchtrên cơ sở quản lý 

chăṭ che ̃viêc̣ thưc̣ hiêṇ đúng các quy điṇh khai thác. Hàng năm kiểm tra trữ lươṇg để 

bổ sung, điều chỉnh vào quy hoac̣h kip̣ thời. 

- Kiên quyết sử lý tình traṇg khai thác cát trái phép. Xây dưṇg kế hoac̣h thăm 

dò và quy hoac̣h cấp mỏ cho những tổ chức có năng lưc̣. 

- Phải đảm bảo khai thác đúng quy hoac̣h, không gây ảnh hưởng đến môi 

trường sinh thái, dòng chảy và không gây saṭ lở bờ các dòng sông. Xử lý nước thải rửa 

cát trước khi thải vào môi trường, đảm bảo nồng đô ̣phát tán buị theo yêu cầu của các 

tiêu chuẩn taị baĩ chứa khi bảo quản và vâṇ chuyển. 

- Đầu tư phát triển sản xuất cát nghiền từ đá tự nhiên tại các cơ sở khai thác đá 

xây dựng để tâṇ duṇg nguồn phế thải trong quá trình nghiền đá. 

- Tăng cường công tác bơm rửa từ các mỏ vật liệu san lấp để tăng giá trị tài 

nguyên.  

4.3.3. Vật liệu san lấp 

Nhu cầu vật liệu san lấp rất lớn. Khánh Hòa có nhiều mỏ đất, đá có thể khai 

thác sử dụng làm vật liệu san lấp. Tuy nhiên, để đảm bảo hiêụ quả kinh tế, tránh vâṇ 

chuyển xa, phương hướng phát triển khai thác vật liệu san lấp đến năm 2020 như sau: 

- Tiếp tuc̣ đẩy maṇh thăm dò, đánh giá trữ lươṇg các mỏ đất san lấp để có cơ sở 

cấp phép khai thác, đảm bảo đến năm 2020; tìm kiếm thêm các mỏ vâṭ liêụ san lấp gần 

các công trình xây dưṇg;đảm bảo đến năm 2020 tổng công suất khai thác đaṭ 7 triêụ 

m3/năm. 

- Khảo sát nguồn cát nhiễm mặn ngoài biển ở những khu vực xa bờ, ngoài 

phạm vi sóng vỗ, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, dòng chảy, đường bờ để 

đưa vào quy hoạch khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng về lâu dài. 
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- Trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa hiêṇ có môṭ số dư ̣án naọ vét khơi thông luồng 

lac̣h trên sông, trên biển, các dự án nạo vétlòng hồ thủy lơị. Do đó có thể tâṇ duṇg 

nguồn đất cát naọ vét làm vâṭ liêụ san các công trình. 

- Sử dụng đá xây dựng (đá tảng, đá hộc, đá hỗn hợp) để thay thế vật liệu san lấp 

trong trường hợp cần thiết, ở những môi trường phù hợp. 

- Tận dụng khối lượng đất cát nạo vét từ các hồ thủy lợi. 

4.3.4. Sét gac̣h ngói 

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và 

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về lộ trình 

chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công,... trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; Trong kỳ quy hoạch này sẽ không bổ sung các điểm mỏ sét gạch ngói mà 

chỉ giữ nguyên các điểm quy hoạch cũ đã được cấp giấy phép thăm dò, khai thác để 

khai thác hết trữ lượng. 

Theo Điều chỉnh Quy hoac̣h phát triển vâṭ liêụ xây dưṇg trên điạ bàn tỉnh 

Khánh Hòa đến năm 2020 và điṇh hướng đến năm 2030 (Quyết điṇh số 4013/QĐ-

UBND ngày 26/12/2016): Tâp̣ trung khai thác vùng nguyên liêụ khu vưc̣ đất baĩ bồi 

ngoài đê ven sông, khu vưc̣ xa dân cư và không đưa vào quy hoac̣h đất nông nghiêp̣. 

Ưu tiên cấp phép thăm dò, khai thác cho các cơ sở chưa có vùng nguyên liêụ. Xóa bỏ 

hoàn toàn sản xuất gac̣h đất sét nung bằng lò Hoffman sử duṇg nguyên liêụ hóa thac̣h, 

lò thủ công và thủ công cải tiến. 

 

../../Google_Drive/KhanhHoa/VanBanPhapLuat/22_2013_CT_UBND.pdf
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Chương 5  

KHU VỰC CẤM, TAṂ THỜI CẤM  

HOAṬ ĐÔṆG KHOÁNG SẢN 

Các vùng cấm, taṃ thời cấm hoaṭ đôṇg khoáng sản (HĐKS) đươc̣ quy điṇh taị 

Điều 28 Luâṭ Khoáng sản năm 2010 đươc̣ các cơ quan chức năng thực hiện theo Quyết 

định số 1566/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND Tỉnh.  

Kết quả đa ̃khoanh định trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trừ huyện đảo Trường 

Sa) 1.514 vị trí, tuyến với tổng diện tích 262.945,05ha, chiếm 50,4% diện tích Tỉnh 

(Bảng 5.1). Các vùng cấm, taṃ thời cấm HĐKS (kể cả hành lang bảo vê)̣ đươc̣ thể 

hiêṇ trên Bản đồ quy hoac̣h khoáng sản.  

5.1. KHU VỰC CẤM HĐKS  

1.501 vị trí, tuyến/248.785,21ha, gồm: 

5.1.1. Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

Đa ̃khoanh điṇh 286 khu vực cấm HĐKS là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh với diện tích 36.595,34ha (16ditíchcấpquốcgia, 270 ditíchcấptỉnh). 

5.1.2. Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, bảo tồn thiên nhiên  

Đây là đối tượng cấm có diện tích lớn nhất, liên quan nhiều nhất đến các khu 

vực HĐKS. 

- Rừng đặc dụng: được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ 

sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di 

tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng 

hộ, góp phần bảo vệ môi trường.  

- Rừng phòng hộ: gồm rừng đầu nguồn; rừng chắn gió, chắn cát bay; chắn sóng 

ven biển; môi trường sinh thái, cảnh quan.  

- Khu bảo tồn thiên nhiên: là vùng đất hay vùng biển đặc biệt được dành để bảo 

vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kết hợp với việc 

bảo vệ các tài nguyên văn hoá và được quản lí bằng pháp luật hoặc các phương thức 

hữu hiệu khác. 

Đa ̃khoanh điṇh 28 vị trí/162.323,83ha (đã trừ diện tích đất rừng phòng hộ 

chồng lấn QHKS đã được phê duyệt, điều chỉnh sang đất HĐKS là 2.084,27ha và khu 

bảo tồn thiên nhiên 35.285,83ha đã tính vào diện tích rừng đặc dụng và di tích lịch sử - 

Danh lam thắng cảnh): 

* Rừng đặc dụng: 8 vị trí/20.694,30ha; 

* Rừng phòng hộ: 18 vị trí/141.629ha;  

*Đấtkhubảo tồn thiênnhiên: 2 vị trí/35.285,83ha;  

* Diện tích rừng phòng hộ chồng lấn quy hoạch khoáng sản đã được phê 

duyệt, điều chỉnh sang đất HĐKS: 10 khu vực/2.084,27ha. 

5.1.3. Khu vực đất quy hoạch dành cho quốc phòng, an ninh 

Đã khoanh định 212 vị trí/18.436,05ha cấm HĐKS là khu vực đất quốc phòng, 

an ninh;  

* Diện tích đất quốc phòng chồng  lấn quy hoạch khoáng sản đã được phê 
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duyệt, điều chỉnh sang đất HĐKS: 7 khu vực/519,29ha  

5.1.4. Hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê 

điều; hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, 

thông tin liên lạc 

Gồm 419 vị trí, tuyến/31.138,25ha;  

1. Công trình hồ, đập, trạm bơm thủy lợi 

Công trình thủy lợi là công trình thuộc kết cấu hạ tầng nhằm khai thác mặt lợi 

của nước; phòng, chống tác hại do nước gây ra, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh 

thái, bao gồm: hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, kênh, 

công trình trên kênh và bờ bao các loại. 

Khu vực cấm HĐKS liên quan đến công trình thủy lợi gồm171 vị 

trí/12.984,69ha; 88 hồ cấp II - IV (30 hồ hiện hữu, 58 hồ dự kiến); 83 đập.  

2. Công trình giao thông 

Các khu vực cấm HĐKS liên quan đến công trình giao thông được khoanh định 

ranh giới theo tuyến, bao gồm đất xây dựng công trình và hành lang an toàn. Ranh giới 

khu vực cấm HĐKS thuộc đối tượng công trình giao thông còn bao trùm cả các tuyến 

cáp quang chạy song song với tuyến đường. 

Đã khoanh định 67 tuyến/9.814,71ha, gồm: 

3. Hệ thống cấp nước, thoát nước 

Đã khoanh định 43 vị trí (42 cấp, 1 thoát)/207,63ha. 

4. Hệ thống xử lý chất thải 

Đã khoanh định 10 vị trí/141,67ha. 

5. Hệ thống dẫn điện, xăng dầu, khí 

Đã khoanh định 66 vị trí, tuyến/1.143,78ha;  

6. Hệ thống thông tin, liên lạc 

Đã khoanh định 58 tuyến/1.349,07km/6.834;  4 vị trí/11,64ha.  

4. Khu vực đất do cơ sở tôn giáo sử dụng 

(chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, 

trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn 

giáo được Nhà nước cho phép hoạt động). Đã khoanh định 556 vị trí/291,74ha. Các vi ̣ 

trí này thường nằm trong các khu vưc̣ dân cư tâp̣ trung. 

5.2. KHU VỰC TẠM THỜI CẤM HĐKS 

Đa ̃khoanh điṇh13 vị trí/14.159,84ha:  

5.2.1 Bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnhđang được Nhà nước xem xét, công nhận 

11 vị trí/11.792,47ha (6 di tích lịch sử, khảo cổ học, khu du lịch và 5 khu bảo 

tồn thiên nhiên rạn san hô đang được khoanh vùng bảo vệ, lập hồ sơ đề nghị UBND 

tỉnh xem xét, công nhận). 

5.2.2 Phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai 

2 vị trí/2.369,00ha. Đó là sông Cái Nha Trang (đoạn cầu Phú Cốc - cầu Trần 

Phú) và sông Cái Ninh Hòa (đoạn Ninh Sim - Ninh Giang). Hoạt động khai thác cát 

ảnh hưởng đến bờ sông, làm xói lở bờ, uy hiếp hoạt động kinh tế - xã hội ven sông.  
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Bảng 5.1. Tổng hợp các khu vực cấm, tạm thời cấm HĐKS 

STT Khu vực 

Số vị trí, tuyến 

Ghi chú 

Diện tích cấm, tạm thời cấm HĐKS (ha) 

Toàn tỉnh Vạn Ninh Ninh Hòa Nha Trang Diên Khánh Cam Lâm Cam Ranh Khánh Vĩnh Khánh Sơn 

A Khu vực cấm HĐKS 
1.501                 

248.785,21                 

I 
Di tích lịch sử - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh 

286 27 92 65 61 12 17 7 5   

36.595,34 730,36 4.891,19 25.571,12 1.844,54 326,31 596,15 1.019,50 1.616,17   

II 
Rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ, bảo tồn thiên nhiên 

28 2 3 3 2 5 2 3 6 

Khu bảo tồn 
thiên nhiên 
đã tính vào 
diện tích rừng 
đặc dụng và 
Di tích LS - 
DLTC 

162.323,83 32.426,20 30.371,95 1.125,30 1.260,10 22.365,30 4.933,78 53.120,00 16.721,20 

II.1 Rừng đặc dụng 
8       2 2   1 3 

20.694,30       1.260,10 10.510,00   6.640,00 2.284,20 

II.2 Rừng phòng hộ 
18 2 3 3   3 2 2 3 

141.629,53 32.426,20 30.371,95 1.125,30   11.855,30 4.933,78 46.480,00 14.437,00 

II.3 Khu bảo tồn thiên nhiên 
2                 

35.285,83                 

II.4 
Đất rừng PH chồng lấn QHKS, 
điều chỉnh sang đất HĐKS 

10 3 4     1 2     

2.084,27 924,70 751,55     199,80 208,22     

III Đất quốc phòng , an ninh 
212 25 34 73 19 23 26 7 5   

18.436,05 321,29 5.177,57 743,07 2.201,00 724,87 8.748,01 336,62 702,91   

III.1 
Đất quốc phòng chồng lấn điều 
chỉnh sang đất HĐKS 

7 2 1   1   3       

519,29 45,40 9,48   59,24   405,17       

IV 
Hành lang, phạm vi bảo vệ 
công trình công cộng 

419                 Tuyến truyền 
dẫn VT đã 
tính vào 
tuyến đường 
bộ và hành 
lang bảo vệ 

31.138,25                 

IV.1 Hồ, đập, trạm bơm thủy lợi 
171 16 40 15 27 12 7 31 23 

12.984,69 1.192,02 5.668,53 662,56 602,30 2.110,40 384,01 2.225,56 139,31 

IV.2 Giao thông 
67                 

9.814,71                   

IV.2.1 Giao thông đường bộ 
64                   

8.935,39                   

IV.2.2 Giao thông đường sắt 3                   
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STT Khu vực 

Số vị trí, tuyến 

Ghi chú Diện tích cấm, tạm thời cấm HĐKS (ha) 

Toàn tỉnh Vạn Ninh Ninh Hòa Nha Trang Diên Khánh Cam Lâm Cam Ranh Khánh Vĩnh Khánh Sơn 

879,32                   

IV.3 Cấp, thoát nước 
43 5 7 8 5 12 2 4     

207,63 10,88 34,95 48,62 48,99 47,60 6,49 10,1     

IV.4 Xử lý chất thải 
10 3 1 1 1 1 1 1 1   

141,67 54,3 8,32 50,3 8,33 4,68 6,28 2,68 6,78   

IV.5 Dẫn điện 
63                   

920,80                   

IV.6 Xăng, dầu, khí 
3   1 1   1         

222,98   211 4,16   7,82         

IV.7 Thông tin liên lạc 
62                   

6.845,77                   

IV.7.1 Tuyến truyền dẫn viễn thông 
58                   

6.834,13                   

IV.7.2 
Các CT viễn thông, cơ sở 
mạng hạ tầng viễn thông quan 
trọng 

4     4             

11,64                   

V 
Đất do cơ sở tôn giáo sử 
dụng 

556 24 205 130 105 44 45 2 1   

291,74 32,58 61,88 77,71 28,78 56,00 29,80 2,49 2,50   

B Khu vực tạm thời cấm HĐKS 
13                   

14.159,84                   

1 
Bảo tồn thiên nhiên, Di tích 
LSVH - DLTC 

11 3 4 1 2 1         

11.792,47 1203,78 9625,00 65,60 152,89 745,2         

2 
Phòng chống, khắc phục hậu 
quả thiên tai 

2   1 1             

2.369,00   1.251,00 1.118,00             

3 

Đất phòng chống, khắc phục 
hậu quả thiên tai chồng lấn 
QHKS, điều chỉnh sang đất 
HĐKS 

2,00   2               

1,63   1,63               
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Bảng 5.2. Tổng hợp các khu vực cấm HĐKS chồng lấn QHKS, điều chỉnh sang đất HĐKS 

Số 
TT 

Tên khu vực,                 
số hiệu điểm góc 

Số hiệu trên 
BĐ 

Tên xã 
(phường) 

Cơ sở pháp lý 
Diện tích 

(ha) 

Tọa độ  điểm trung tâm 
(VN2000, KT 108015’,  

múi 30) Đơn vị quản lý  Ghi chú  

X (m) Y (m) 

A KHU VỰC CẤM HĐKS 2.603,56         

  I. ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ CHỒNG LẤN QHKS, ĐIỀU CHỈNH SANG ĐẤT HĐKS 2.084,27         

  1. Huyện Vạn Ninh   924,70         

1 Núi Bàu Rừng CL1 
 Vạn Khánh, 
Vạn Thắng 

 QĐ 45/QĐ-TTg ngày 
09/01/2012 của Thủ tướng CP; 

606,70 1410197 610365 
Bộ TNMT, Sở NN 
và PTNT, Ban QL 
KKT Vân Phong 

Chồng lấn rừng 
PH, đường cao 
tốc Bắc - Nam 
phía Đông 

2 Núi Hòn Dứa CL7  Vạn Phú QĐ 628/QĐ-UBND ngày 
12/3/2013, QĐ 2155/QĐ-UBND 
ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa. 

128,00 1404309 622168 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT, Sở TNMT, 
Ban QL KKT Vân 
Phong 

  

3 Núi Hòn Nhọn CL8  Vạn Thạnh 190,00 1404309 622168   

  2. Thị Xã Ninh Hòa   751,55       

4 Bắc Hòn Hèo CL9 
Ninh Đa, Ninh 
Thọ, Ninh Diêm 

QĐ 628/QĐ-UBND ngày 
12/3/2013, QĐ 2155/QĐ-UBND 
ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa. 

170,00 1383167 602283   

5 Hòn Khói CL10 Ninh Thủy 38,20 1381897 609441   

6 Hòn Nhọn CL11 Ninh Phước 506,00 1378100 610989   

7 Hòn săng CL12 Ninh Phước 37,35 1378100 610989   

  3. Huyện Cam Lâm 
 QĐ 45/QĐ-TTg ngày 
09/01/2012 của Thủ tướng CP; 

199,80       

Bộ TNMT, Sở Nông 
nghiệp và PTNT 

Chồng lấn rừng 
PH, hành lang  hồ 
thủy lợi 8 Hồ Suối Dầu CL13 Suối Cát 199,80 1345455 586154 

  4. Tp.Cam Ranh 

 QĐ 628/QĐ-UBND ngày 
12/3/2013, QĐ 2155/QĐ-UBND 
ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa  

208,22         

9 
Núi Hòn Ông - Dốc 
Sạn 

CL2 
Cam Phước 
Đông 

206,90 1319291 591647 
 Sở Nông nghiệp và 
PTNT, Sở TNMT 

  

10 Bắc núi Hòn Rồng CL14 
Cam Thành 
Nam 

1,32 1324024 598505     
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Số 
TT 

Tên khu vực,                 
số hiệu điểm góc 

Số hiệu trên 
BĐ 

Tên xã 
(phường) 

Cơ sở pháp lý 
Diện tích 

(ha) 

Tọa độ  điểm trung tâm 
(VN2000, KT 108015’,  

múi 30) Đơn vị quản lý  Ghi chú  

X (m) Y (m) 

  II. ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH CHỒNG LẤN QHKS, ĐIỀU CHỈNH SANG ĐẤT HĐKS 519,29         

  1. Huyện Vạn Ninh   45,40         

1 Núi Bồ Đà CL3 
 Vạn Lương, 
Vạn Hưng 

QĐ 628/QĐ-UBND ngày 
12/3/2013, QĐ 2155/QĐ-UBND 
ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh. 

25,40 1400116 601801  Bộ Quốc phòng, 
Sở TNMT  
 

  

2 Đông Núi Đạn CL4  Vạn Hưng 20,00 1398144 600793   

  2. Thị Xã Ninh Hòa 

QĐ 628/QĐ-UBND ngày 
12/3/2013, QĐ 2155/QĐ-UBND 
ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh. 

9,48     
  

 Bộ Quốc phòng, 
Sở TNMT 

  

  

  

3 Hòn Giốc Mơ CL15 Ninh Lộc 9,48 1372943 593792   

  3. Huyện Diên Khánh 59,24       

4 Núi Hòn Ngang CL16 
Diên Sơn, Diên 
Lâm 

59,24 1357452 589337   

  4. TP.Cam Ranh   405,17         

5 
Núi Hố Hành - Dốc 
Sạn 

CL5 

Ba Ngòi, Cam 
Phước Đông, 
Cam Thịnh 
Đông, Cam 
Thịnh Tây 

QĐ 628/QĐ-UBND ngày 
12/3/2013, QĐ 2155/QĐ-UBND 
ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa. 

209,50 1316875 591775 

 Bộ Quốc phòng, 
Sở TNMT  

  

6 
Núi Ba Tu - Hòn 
Dung 

CL6 
Cam Thịnh 
Đông, Cam 
Thịnh Tây 

188,70 1312568 591353   

7 Bắc núi Hòn Rồng CL17 
Cam Thành 
Nam 

 6,97 1324083 598366 
 Bộ Quốc phòng, 
Sở TNMT 

  

B KHU VỰC TẠM THỜI CẤM HĐKS (phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai) 1,63         

1 Thôn Phước Lâm CL18 Ninh Xuân  QĐ 628/QĐ-UBND ngày 
12/3/2013, QĐ 2155/QĐ-UBND 
ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh 

0,16 1382770 588984 
 Sở Nông nghiệp và 
PTNT, Sở TNMT  

  

2 Thôn Tân Trúc CL19 Ninh Xuân 1,47 1384147 585725   

  CỘNG       2.605,19         
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Khi khoanh điṇh các vùng quy hoac̣h khoáng sản qua hành lang bảo vê ̣ các 

công trình giao thông đường bôp̣hải tuân theo Nghi ̣ điṇh số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ Quy điṇh về kết cấu ha ̣tầng giao thông đường bô.̣ Theo đó: 

+ Giới hạn hành lang an toàn đối với đườngtính từ đất của đường bộ trở ra hai 

bên (Điều 15)là: 

a) 47 mét đối với đường cao tốc; 

b) 17 mét đối với đường cấp I, cấp II; 

c) 13 mét đối với đường cấp III; 

d) 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V; 

đ) 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V. 

+ Giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống theo chiều ngang tính từ mép 

ngoài cùng đất của đường bộ trở ra mỗi phía (Điều 16): 

- 150 mét đối với cầu có chiều dài lớn hơn 300 mét; 

- 100 mét đối với cầu có chiều dài từ 60 mét đến 300 mét; 

- 50 mét đối với cầu có chiều dài từ 20 mét đến dưới 60 mét; 

- 20 mét đối với cầu có chiều dài nhỏ hơn 20 mét. 

+ Giới hạn hành lang an toàn đối với bến phà, cầu phao theo chiều ngang từ 

tim bến phà, cầu phao trở ra mỗi phía thượng lưu, hạ lưu là 150 mét (Điều 18). 

+ Giới hạn hành lang an toàn đối với kè bảo vệ đường bộ từ chân kè về hai phía 

thượng lưu, hạ lưu mỗi phía 100 mét (Điều 19). 

Khi khoanh điṇh các vùng quy hoac̣h khoáng sản qua hành lang bảo vê ̣đường 

sắt phải tuân thủ theo Điều 35 Luâṭ Đường sắt (Luâṭ số 35/2005/QH11). Chiều rôṇg 

giới haṇ hai bên đường sắt tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, 

mép ray ngoài cùng của đường không đào, không đắp trở ra mỗi bên là 15m đối với 

đường sắt trong khu gian.

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=93336
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=14760
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Chương 6  

QUY HOAC̣H KHOÁNG SẢN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOAṆ 2016-

2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

6.1. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC VÀ CÁC CĂN CỨ 

6.1.1. Các quan điểm cơ bản 

- Tài nguyên khoáng sản là nguồn của cải quý, thuộc sở hữu Nhà nước, không 

thể tái taọ nên phải quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng hơp̣ lý, có hiệu quả. 

- Quy hoac̣h thăm dò, khai thác và sử duṇg khoáng sản phải phù hơp̣ với Luâṭ 

Khoáng sản 2010, với Quy hoac̣h phát triển kinh tế - xa ̃hôị và các quy hoac̣h chuyên 

ngành có liên quan đa ̃đươc̣ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyêṭ; 

- Bảo vệ, khai thác khoáng sản kết hợp với chế biến, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, 

có dự trữ lâu dài đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, đồng 

thời tăng cường bảo vệ các khu vực có tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền quy 

hoạch của Trung ương.  

- Việc khai thác khoáng sản phải tính đến nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài, 

có tính đến xu hướng tiến bộ của khoa học. Khai thác khoáng sản nhất thiết phải gắn 

với chế biến sâu, sử dụng phù hơp̣ với tiềm năng giá tri ̣ của từng loaị khoáng sản, thân 

thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Các dự án khai thác, chế 

biến khoáng sản phải được áp dụng công nghệ chế biến tiến tiến và tăng hiệu quả sử 

dụng tài nguyên. Đối với những khoáng sản chưa có công nghệ chế biến hiện đại, bảo 

đảm hiệu quả thì kiên quyết dừng lại chưa khai thác. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật - công nhân lành nghề để từng 

bước làm chủ việc khai thác và chế biến khoáng sản. 

- Kết hợp chặt chẽ việc khai thác khoáng sản với bảo đảm an ninh - quốc 

phòng, bảo vệ môi trường, môi sinh, bảo vệ cảnh quan và các di tích lịch sử. 

6.1.2. Các nguyên tắc lập quy hoac̣h khoáng sản 

1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương đươc̣ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản:  

a) Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn. 

b) Khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường khoanh định và công bố. 

c) Khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa. 

2. Lập quy hoạch khoáng sản phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Khoản 

2 Điều 11 Nghi ̣điṇh số 158/2016/NĐ-CP: 

a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch khoáng sản chung của cả nước. 

b) Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm 

an ninh, quốc phòng trên địa bàn. 

c) Bảo đảm khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ 

nhu cầu hiện tại, đồng thời có tính đến sự phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu 

khoáng sản trong tương lai. 
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d) Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam 

thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác. 

3. Nguyên tắc kế thừa. Quy hoạch phải bảo đảm nguyên tắc kế thừa: Các mỏ đã 

được quy hoạch, đã cấp phép và đang khai thác, nay xét thấy còn phù hợp quy hoạch 

cũng như việc khai thác có hiệu quả thì được tiếp tục câp̣ nhâṭ, điều chỉnh đưa vào quy 

hoạch giai đoạn kế tiếp. 

6.1.3. Các căn cứ lập quy hoac̣h khoáng sản tỉnh Khánh Hòa 

Theo Khoản 3, Điều 11, Nghi ̣ điṇh số 158/2016/NĐ-CP, các căn cứ để lập quy 

hoạch khoáng sản cấp tỉnh, thành phố trưc̣ thuôc̣ trung ương bao gồm: 

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vùng;  

b) Chiến lươc̣ khoáng sản; quy hoạch khoáng sản chung cả nước;  

c) Nhu cầu về khoáng sản trong kỳ quy hoac̣h;  

d) Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác khoáng sản;  

đ) Kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước. 

Theo Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của 

Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, các căn cứ lập quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường gồm: 

a) Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng; khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu; quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương; 

b) Nhu cầu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho chế biến và sử 

dụng của địa phương; 

c) Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường; 

d) Kết quả thực hiện quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

của kỳ trước; kết quả đánh giá môi trường chiến lược. 

Như vậy, quy hoac̣h khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định 

hướng đến năm 2030 được dựa trên các căn cứ pháp lý và cơ sở tài liệu sau: 

- Luâṭ khoáng sản(Luật số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010); 

- Luật Bảo vệ Môi trường (Luật số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014); 

- Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo (Luật số 82/2015/QH13 ngày 

25/6/2015); 

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt 

và quản lý lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; 

- Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy hoac̣h tổng thể phát triển kinh tế – xa ̃hôị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020;  

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và 

quản lý lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; 

- Quyết điṇh số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính 

phủphê duyêṭ Quy hoac̣h thăm dò, khai thác, chế biến và sử duṇg khoáng sản làm vâṭ 

liêụ xây dưṇg ở Viêṭ Nam đến năm 2020; 

- Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình phát triển gạch không nung đến năm 2020;  

https://vndoc.com/luat-so-55-2014-qh13/download
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=180625
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=180625
file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/152QD_TTg.doc
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- Nghi ̣quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ về viêc̣ ban hành 

Chương trình hành đôṇg của Chính phủ thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết số 02/NQ-TW ngày 

25/4/2011 của Bô ̣Chính tri ̣về điṇh hướng chiến lươc̣ khoáng sản và công nghiêp̣ khai 

khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết điṇh số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng chính phủ phê 

duyêṭ Chiến lươc̣ khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v 

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; 

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất nung;  

- Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủv/v phê 

duyêṭ Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030; 

- Các nghị quyết của Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Khánh Hòa đến năm 2020 (Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/3/2013); Quy hoạch sử 

dụng đất an ninh đến năm 2020 (Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 05/12/2014); Quy 

hoạch sử dụng đất quốc phòng 2020 (Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 05/12/2014); 

- Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về viêc̣ tăng 

cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản; 

- Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ về Quản lý 

vật liệu xây dựng; 

-Nghi ̣ điṇh số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy điṇh chi tiết thi hành môṭ số điều của Luâṭ khoáng sản (Nghi ̣điṇh 158CP); 

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn tổ chức lập , thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; 

- Chương trình hành đôṇg số 05-CTr/TU ngày 25/11/2011 của Tỉnh ủy Khánh 

Hòa v/v thưc̣ hiêṇ Nghi ̣quyết số 02-NQ/TW của Bô ̣Chính tri ̣ về “điṇh hướng chiến 

lươc̣ khoáng sản và công nghiêp̣ khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; 

- Quyết định số 1603/QĐ-UBNDngày 17/6/2011 của UBND Tỉnh phê duyêṭ 

Quy hoac̣h phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020; 

- Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

ban hành Kế hoạch thực hiện “Nghị quyết 02-NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính 

trị về định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030” của tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013của UBND tỉnh Khánh Hòa 

v/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh 

Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015 (điều chỉnh, bổ sung); 

- Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về lộ 

trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải 

tiến và lò đứng liên tục; tăng cường sử dụng và phát triển vật liệu xây dựng không 

nung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/45QD_TTg.PDF
file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Dropbox_O2/VanBan_PhapQuy/03_2015_TTg.doc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-24a-2016-ND-CP-quan-ly-vat-lieu-xay-dung-308464.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=187305
file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/VanBanPhapLuat/1603_QD_UBND.pdf
../../Google_Drive/KhanhHoa/VanBanPhapLuat/22_2013_CT_UBND.pdf
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- Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng 

sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015; 

-Quyết điṇh số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa ban hành Quy điṇh quản lý nhà nước về hoaṭ đôṇg khoáng sản trên điạ bàn 

tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết điṇh số 522/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê 

duyêṭ các khu vưc̣ không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuôc̣ thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Báo cáo (Bản đồ và thuyết minh) các khu vưc̣ cấm, khu vưc̣ taṃ thời cấm hoaṭ 

đôṇg khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa thưc̣ hiêṇ theo Quyết định số 1566/QĐ-

UBND ngày 17/6/2015 của UBND Tỉnh (đã hoàn thành, chờ phê duyêṭ); 

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐNDTỉnhvề Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khành Hòa giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết điṇh số số 441/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết điṇh số 4013/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND Tỉnh v/v Điều 

chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030; 

- Quyết điṇh số 354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND Tỉnh về viêc̣ ban 

hành Phương án bảo vê ̣khoáng sản chưa khai thác trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Kết quả thực hiện quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản của 

tỉnh Khánh Hòa đến thời điểm lập quy hoạch (cuối năm 2015) thể hiêṇ trong các báo 

cáo hàng năm của UBND tỉnh Khánh Hòa gửi bô ̣TN&MT về công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản và tình hình hoaṭ đôṇg khoáng sản trong năm.  

6.2. CÁC VÙNG QUY HOAC̣H KHOÁNG SẢN CẤP QUỐC GIA 

Tới nay, các khoáng sản do Chính phủ quản lý trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa mới 

chỉ có các vùng quy hoac̣h vâṭ liêụ xây dưṇg (Cát trắng và đá ốp lát) đươc̣ phê duyêṭ 

trong các quyết điṇh số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008và 45/QĐ-TTg ngày 

09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bảng 6.1. Các vùng quy hoac̣h cát trắng 

Mỏ, vi ̣tri ́
Tài nguyên  
(triệu tấn) 

Quy hoạch  
thăm dò 

Quy hoạch khai thác  
và sử dụng Số-Tên quy 

hoac̣h 2011-2015 2016-2020 2011-2015 2016-2020 

1073 ha 1000 ha 1073 ha 1000 ha 

Cam Hải Tây; Cam Đức; 
Cam Thành Bắc huyện 
Cam Lâm 

Cấp P1  
11,169 

883 ha 1000 ha 
883 ha 

(300.000 
tấn/năm) 

1000 ha 
(300.000 
tấn/năm) 

100-Cam Hải 
Tây-Cam Đức-

Cam Thành Bắc 

Fico 
Thủy Triều, xã Cam Hải 
Đông huyện Cam Lâm  

Cấp A: 1,46;  
cấp 

A+B+C1+C2: 
34,300 

100 ha 
trong 133ha  

 

100 ha  
(300.000 

tấn/năm) trong 
133 ha 

200.000 
tấn/năm 

101-Thủy Triều 2 

Minexco nt 90 ha  90 ha (500.000  102-Thủy Triều 1 

../../Google_Drive/KhanhHoa/VanBanPhapLuat/34_2014_QD_UBND.doc
../../Google_Drive/_KhanhHoa_010617/VanBanPhapLuat/522_QD_UBND.pdf
../../Google_Drive/KhanhHoa/VanBanPhapLuat/34_NQ_HDND.doc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-441-QD-UBND-bo-sung-khu-vuc-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-Khanh-Hoa-2016-303106.aspx
file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/VanBanPhapLuat/3-QH%20PTVLXD%20(du%20thao%20chua%20PD)/BCC%20QHVLXD%20Khánh%20Hòa%2030.4.2016.docx
file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/VanBanPhapLuat/3-QH%20PTVLXD%20(du%20thao%20chua%20PD)/BCC%20QHVLXD%20Khánh%20Hòa%2030.4.2016.docx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-354-QD-UBND-Phuong-an-bao-ve-khoang-san-chua-khai-thac-Khanh-Hoa-2017-346770.aspx
file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/152QD_TTg.doc
file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/45QD_TTg.PDF
file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/45QD_TTg.PDF
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Thủy Triều, xã Cam hải 
Đông -huyện Cam Lâm  

tấn/năm) 

Bảng 6.2. Các vùng quy hoac̣h đá ốp lát 

TT 
Tên mỏ 

khoáng sản 
Vị trí địa lý 

Thăm dò Khai thác và sử dụng 
Số - Tên  

quy hoac̣h 
2011-2015 2016-2020 2011-2015 2016-2020 

692 ha 2802 ha 692 ha 2802 ha 

48 Suối Luồng 
Xã Vạn Thắng, huyện 

Vạn Ninh  
20 ha+2 ha 100 ha 

20+2 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

100 ha (50 
ngàn m3/n) 

9- Suối 
Luồng – Tân 
Dân – Suối 

Hàng 

59.3 Tân Dân 
Tân Dân, xã Vạn 
Thắng, Vạn Ninh 

10 ha  
10 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

 

59.5 Tân Dân 
xã Vạn Khánh, huyện 

Vạn Ninh  
15 ha  

15 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

 

59.6 Tân Dân 
Suối Luồng- Suối 

Hàng  
20 ha  

20 ha (50 ngàn 
m3/n) 

(50 ngàn 
m3/n) 

59.7 Tân Dân 
xã Vạn Khánh, huyện 

Vạn Ninh 
50 ha 68,54 ha 50 ha 68,54 ha 

60 
Suối Hàng, Suối 
Luồng 

xã Vạn Khánh, Vạn 
Thắng, H. Vạn Ninh 

80 ha 400 ha 
80 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

400 ha  
(10-20 ngàn 

m3/n) 

59.1 Tân Dân 
Tân Dân, xã Vạn 
Thắng, Vạn Ninh.  

100 ha 100 ha 
(10-20 ngàn 

m3/n) 
100 ha 

10- Tân Dân 59.2 Tân Dân I 
Tân Dân, xã Vạn 

Thắng, H. Vạn Ninh 
39,71 ha  

39,71 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

 

59.4 Tân Dân 
Tân Dân, xã Vạn 

Thắng, H. Vạn Ninh 
20 ha  

20 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

 

49 Núi Đạn 
Xã Xuân Sơn,  
H. Vạn Ninh 

4,8 ha +  
7,5 ha 

 
4,8 h + 7,5 ha 
(10 10-3 m3/n) 

 

18- Núi Đaṇ 

49 Núi Đạn 
Xã Xuân Sơn,  
H. Vạn Ninh 

 
25,4 ha + 136 

ha 
 

25,4 ha + 136 
ha (100 10-3 

m3/n) 

64 Ninh Tân Xã Ninh Tân  
313 ha 

(234+79) 
 

313 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

45- Ninh 
Tân 

46 Suối Tiên 
xã Suối Tiên,  

H. Diên Khánh 
5,46 ha  

5,46 ha  
(10 ngàn m3/n) 

 

85- Diên 
Tân – Diên 
Lôc̣ – Suối 

Tiên 

47 Suối Tiên 
xã Suối tiên,  

H. Diên Khánh  
15 ha mở rộng 17 ha 

15 ha (10 ngàn 
m3/n) 

(10 ngàn 
m3/n) 

50.1 Thôn Cây Sung 
xã Diên Tân,  

H. Diên Khánh  
20 ha  

20 ha (30-40 
ngàn m3/n) 

(10 ngàn 
m3/n) 

50.2 Thôn Cây Sung 
xã Diên Tân,  

H. Diên Khánh  
5 ha  

5 ha (5-10 ngàn 
m3/n) 

 

50.3 Thôn Cây Sung 
xã Diên Tân,  

H. Diên Khánh  
16 ha  

16 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

 

50.4 Thôn Cây Sung 
xã Diên Tân,  

H. Diên Khánh 
10 ha  

10 ha (50 ngàn 
m3/n) 

(50 ngàn 
m3/n) 

50.5 Thôn Cây Sung 
xã Diên Tân,  

H. Diên Khánh  
10 ha  

10 ha (30 ngàn 
m3/n) 

(30 ngàn 
m3/n) 

51 
Suối Tiên, Diên 
Tân và Nam 
Suối Tiên 

X Suối Tiên, Diên Tân 
huyện Diên Khánh 

50,63 ha 227 ha 
50,63 ha (30-40 

ngàn m3/n) 
277 ha (30-40 

ngàn m3/n) 

52 
Diên Lộc, Diên 
Tân 

xã Diên Lộc, Diên Tân 
huyện Diên Khánh 

15 ha  
15 ha (10 ngàn 

m3/n) 
(20 ngàn 

m3/n) 

53 
Diên Lộc, Suối 
Tiên 

xã Diên Lộc, Suối 
Tiên, huyện Diên 

Khánh  
37,3 ha  

37,3 ha (10 
ngàn m3/n) 

(10 ngàn 
m3/n) 

54 
Diên Lộc, Suối 
Tiên 

xã Diên Lộc, Suối 
Tiên, huyện Diên 

Khánh 
10 ha  

10 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

 

55 Diên Tân 
Diên Tân huyện Diên 

Khánh 
20 ha  

20 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

 

56 Diên Tân 
Diên Tân, huyện Diên 

Khánh 
20 ha  

20 ha (10 ngàn 
m3/n) 

 

57 Thôn Đảnh xã Diên Lộc huyện 11,5 ha  11,5 ha (10  
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TT 
Tên mỏ 

khoáng sản 
Vị trí địa lý 

Thăm dò Khai thác và sử dụng Số - Tên  
quy hoac̣h 2011-2015 2016-2020 2011-2015 2016-2020 

Thạnh Diên Khánh  ngàn m3/n) 

58 Hòn Chuông 
xã Diên Lộc huyện 

Diên Khánh 
10 ha + 11,5 

ha + 5 ha 
683,5 ha 

10 ha + 11,5 ha 
+ 5 ha (10-20 

ngàn m3/n) 

683,5 ha (20-
50 ngàn m3/n) 

65.1 Se Gai 
Xã Suối Tiên, huyện 

Diên Khánh 
18 ha  5.000 m3/năm 5.000 m3/năm 

65.2  
Xã Suối Tiên, huyện 

Diên Khánh 
20 ha  5.000 m3/năm 5.000 m3/năm 

63 Mỏ Tân Xương 
Xã Suối Cát, huyện 

Cam Lâm 
10 ha 432 ha 

10 ha (10 ngàn 
m3/n) 

432 ha (10-20 
ngàn m3/n) 

90- Suối Cát 

61 Hòn Rồng 
xã Cam Phước Đông, 

TP. C Ranh 
19,8 ha + 3 

ha 
 

19,8 ha + (10-
20 ngàn m3/n) 

 
120B- Hòn 

Rồng 

62 Cam Lập 
xã Cam Lập, TP Cam 

Ranh 
 250 ha  

(10-20 ngàn 
m3/n) 250 ha 

120- Cam 
Lâp̣ 

6.3. CÁC VÙNG QUY HOAC̣H KHOÁNG SẢN DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

CẤP PHÉP 

6.3.1. Rà soát quy hoạch kỳ trước 

Theo Quy hoạch khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và điṇh hướng sau 

năm 2015 đa ̃ đươc̣ UBND Tỉnh phê duyêṭ taị Quyết điṇh số 628/QĐ-UBND ngày 

12/3/2013 và sửa đổi, bổ sung taị Quyết điṇh số 2155/QD-UBND ngày 20/8/2014: đến 

năm 2015 có 87 khu vực với tổng diện tích 6.741ha và 12 khu vực sau năm 2015 tổng 

diện tích 1.980ha (36 đá xây dựng; 28 đất san lấp; 20 sét gạch ngói + sét bùn; 14 cát 

xây dựng và 1 than bùn). Tổng hợp theo địa phương cấp huyện như trong bảng sau: 

Bảng 6.3. Bảng tổng hơp̣ quy hoac̣h khoáng sản theo cấp huyêṇ giai đoaṇ trước 

Loaị khoáng sản 

Giai đoaṇ đến năm 2015 Sau năm 2015 

Số 
vùng 

Diện tích 
(ha) 

TL+TN 
(ngàn khối) 

Số 
vùng 

Diện tích 
(ha) 

TL+TN  
(ngàn khối) 

 Toàn tỉnh  87  6.741  
 

 12  1.980  
 

Đá xây dựng (Gr+Ry) 29  2.455  1.604.449   7  1.310   875.705  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 19  146,75  3.303   1   0,64  8,1  

Cát xây dựng (Cxd) 14  1.628  24.891  -   -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 25  2.512   157.127   3  559   28.150  

Than bùn (Tb) - -   -   1  110   476  

 1. Vạn Ninh  9  425  
 

-   -  -  

Đá xây dựng (Gr+Ry) 5  392   207.498  -   -  -  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 2  3  59  -   -  -  

Cát xây dựng (Cxd) 1  10   200  -   -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 1  20   674  -   -  -  

 2. Ninh Hòa  28  1.699  
 

-   -  -  

Đá xây dựng (Gr+Ry) 9  750   471.019  -   -  -  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 10  96,82  2.248  -   -  -  

Cát xây dựng (Cxd) 3  26   259  -   -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 6  826  41.819  -   -  -  

 3. Nha Trang  3  65  
 

-   -  -  

Đá xây dựng (Gr+Ry) 1  23  11.500  -   -  -  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 1  2  1,44  -   -  -  

Cát xây dựng (Cxd) - -   -  -   -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 1  40  4.000  -   -  -  

 4. Diên Khánh  16  1.315  
 

 4  886   258.758  
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Loaị khoáng sản 

Giai đoaṇ đến năm 2015 Sau năm 2015 

Số 
vùng 

Diện tích 
(ha) 

TL+TN 
(ngàn khối) 

Số 
vùng 

Diện tích 
(ha) 

TL+TN  
(ngàn khối) 

Đá xây dựng (Gr+Ry) 6  271   135.477   1  330   231.000  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 2  32,30   969   1   0,64  8,10  

Cát xây dựng (Cxd) 3  646  9.155  -   -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 5  367  24.732   2  555   27.750  

 5. Cam Lâm  8  587  
 

-   -  -  

Đá xây dựng (Gr+Ry) 2  34  11.975  -   -  -  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) - -   -  -   -  -  

Cát xây dựng (Cxd) 1  27  405,00  -   -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 5  526  41.292  -   -  -  

 6. Cam Ranh  11  1.023  
 

 2  610   300.476  

Đá xây dựng (Gr+Ry) 3  569   282.420   1  500   300.000  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 4  12,53  25,60  -   -  -  

Cát xây dựng (Cxd) 1  12  240,00  -   -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 3  429  19.710  -   -  -  

Than bùn (Tb) - -   -   1  110   475,73  

 7. Khánh Vĩnh  8  1.072  
 

 3  275   188.325  

Đá xây dựng (Gr+Ry) 1  275   385.440   3  275   188.325  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) - -   -  -   -  -  

Cát xây dựng (Cxd) 4  577  10.342  -   -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 3  219  21.900  -   -  -  

 8. Khánh Sơn  4  555  
 

 3  209   156.780  

Đá xây dựng (Gr+Ry) 2  140  99.120   2  205   156.380  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) - -   -  -   -  -  

Cát xây dựng (Cxd) 1  330  4.290  -   -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 1  85  3.000   1  4   400  

Sản lượng khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2011-

2015 được tính theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa hàng năm gửi Bộ TN&MT. 

Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2016-2020 đã được trình 

bày chi tiết trong chượng 4. 

Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản theo quy hoạch sau khi trừ đi sản lượng đã 

khai thác trong giai đoạn 2011-2015 còn lại tới cuối năm 2015, đối sánh với nhu cầu 

giai đoạn 2016-2020 được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 6.4. Bảng so sánh trữ lượng khoáng sản quy hoạch còn lại tới cuối 2015  

và nhu cầu sử dụng giai đoạn 2016-2020 (ngàn m3) 

Khoáng sản 
Quy hoạch gai đoan trước Đã khai thác 

đến hết năm 
2015 

TL+TN 
còn lại 

Nhu cầu 
2016-2020 Đến 2015 Sau 2015 Cộng 

Đá xây dựng     1.604.449      875.705      2.480.154  6.081 2.474.073     15.000  

Cát xây dựng          24.891                -             24.891         132       24.759      10.000  

Vật liệu san lấp        157.127        28.150         185.277         900     184.377      32.000  

 

Theo bảng trên, trữ lượng và tài nguyên khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường còn lại theo quy hoạch đủ để đáp ứng nhu câu sử dụng trong kỳ quy hoạch tiếp 

theo. Tuy nhiên theo như phân tích ở phần trên, để đảm bảo hiệu quả kinh tế, tránh vận 
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chuyển xa từ nơi khai thác đến nơi tiêu thụ, cần thiết vẫn phải tìm kiếm thêm để bổ 

sung vào quy hoạch, nhất là đối với loại hình vật liệu san lấp. 

6.3.2. Các vùng loaị ra khỏi quy hoac̣h 

 Qua rà soát với sư ̣ góp ý của các điạ phương, các ban ngành, các vùng quy 

hoac̣h cũ không còn phù hơp̣ hoăc̣ không còn khoáng sản se ̃ bi ̣ loaị khỏi quy hoac̣h 

giai đoaṇ tới:  

- Granit xây dựng Núi Xả, xã Vạn Phúc, huyện Vạn Ninh (1.Gr) nằm trọn trong 

rưng phòng hộ nên loại khỏi quy hoạch khoáng sản; 

- Quy hoac̣h cát xây dưṇg Suối Cát ở xa ̃Cam Hiêp̣ Nam, huyêṇ Cam Lâm (Ký 

hiêụ 23.Cxd rôṇg 27ha) có lươṇg cát còn laị không đáng kể se ̃loaị khỏi Quy hoac̣h; 

- Đất đá làm VLXD thông thường ở xã Vaṇ Thành, huyêṇ Vaṇ Ninh dư ̣kiến 

đưa vào quy hoac̣h mới số hiêụ 23.Dsl rôṇg 8,4ha; song không cần thiết phải đưa vào 

quy hoac̣h.Ban QL Vân Phong không tán thành vì đã được UBND Tỉnh cho phép cải 

tạo đất, thu hồi đất, đá làm vật liệu san lấp tại Công văn số 10045/UBND-KT ngày 

13/12/2016 với thời hạn 3 năm và để phù hợp với quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân 

Phong đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 

17/3/2014.Việc khai thác đất đá  ở khu vực này có thể vận dụng theo Điểm a Khoản 2 

Điều 64 Luật Khoáng sản mà không nhất thiết phải quy hoạch. 

6.3.3. Các vùng quy hoac̣h điều chỉnh 

Bảng 6.5. Các khu vực điều chỉnhQuy hoạch  

Stt 
Ký hiêụ QH 

Diện tích (ha) 
Khoáng 

sản 
Địa điểm Diễn giải 

1 
5.Gr+Dsl 

120 

Granit 
xây dựng 
Hòn Dứa 

Xã Vaṇ Phú,  
H. Vaṇ Ninh 

Thu hep̣tránh mỏm TN núi Hòn Rứa (Từ 128ha còn 120ha) để bảo vê ̣
vai đâp̣ và cảnh quan hồ Đồng Điền (hồ quy hoac̣h) 

2 
110.Ry+Dsl 

460 
Tà Lương 

Cam Phước 
Đông, Cam 
Thiṇh Đông, 
Cam Thiṇh 

Tây, Ba Ngòi 

Thu hep̣ loaị mỏm cực Đông núi Hòn Ông Và mỏm cực Bắc núi Dốc 
Saṇ để bảo vê ̣vai đâp̣ hồ Tà Lương (Quy hoac̣h). Diêṇ tićh giảm từ 
531ha xuống còn 460ha. 

3 
29/1.Dsl+Ry 

68 

Đất san 
lấp ĐB 

Hòn Hấu 

Xã Vaṇ Hưng, 
H. Vaṇ Ninh 

TáchQuy hoac̣h 29.Dsl Ninh An 236ha làm 2 vùng theo ranh giới huyêṇ 
Vaṇ Ninh và thi ̣xã Ninh Hòa theo góp ý của UBND H. Vaṇ Ninh. 

- ĐB Hòn Hấu (29/1.Dsl) rôṇg 68ha thuôc̣ xã Vaṇ Hưng, huyêṇ Vaṇ 
Ninh; 

- TN Hòn Hấu (29/2.Dsl) rôṇg 160ha thuôc̣ xã Ninh An, TX. Ninh Hòa 
(bớt phần cực Tây là hanh lang bảo vê ̣cơ sở tôn giáo và phần cực Nam 
là kênh dẫn nước). 

4 
29/2.Dsl+Ry 

160 

Đất san 
lấp TN 

Hòn Hấu 

Xã Ninh An, 
TX Ninh Hòa 

5 
26.Gr+Dsl 

85 

Đất đá 
làm 

VLXDTT 

Ninh Tây, Ninh 
Hòa 

Dịch về phía Tây nam để tránh hành lang an toàn đập và hồ ea Sa (Quy 
hoạch). Diện tích từ 140ha còn 85ha 

6 
27.Dsl+Ry 

120 

Đất san 
lấp Hòn 

Tre 

Xã Ninh 
Thượng, TX 

Ninh Hòa 

Thu hep̣ tránh mỏm TN núi Hòn Tre 20ha để bảo vê ̣đâp̣ và cảnh quan 
môi trường hồ Suối Sim. Diêṇ tićh từ 140ha còn 115ha. 

7 
41/1.Sgn+Sb 

1,9 
Sét bùn 

Xã Ninh Xuân, 
thị xã Ninh 

Hòa 

Điều chỉnh mở rôṇgQuy hoac̣h từ 1,7ha lên 1,9ha 

1,7ha đã nằm trong Quy hoạch khoáng sản giai đoạn đến năm 2015 đã 
được UBND tỉnh cấp GPTDKS cho Tổng Công ty Khánh Việt và 0,2ha 
đã được UBND tỉnh có Công văn số 6731/UBND-KT ngày 31/8/2016 
đồng ý bổ sung vào QHKS giai đoạn 2016-2020 
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8 
54.Ry+Dsl 

23,26 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Đăc Lôc̣ 

Xã Vĩnh 
Phương, thành 
phố Nha Trang 

Điều chỉnh ranh Quy hoac̣h số 54.Ry (23,26ha) lên phiá Tây Bắc 
khoảng 200m. 

Đã được các sở, ban ngành kiểm tra thực địa thống nhất địa điểm khu 
vực Cty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa đề nghị thăm dò 
mở rộng mỏ Đắc Lộc. Riêng BCHQS tỉnh (Công văn số 650/BCH-TM 
ngày 29/7/2016) có ý kiến trong khu vực 23,26 ha này có khoảng 12 ha 
nằm trong nằm trong Quy hoạch bố trí quốc phòng; 

UBND tỉnh có Công văn số 8942/UBND-KT ngày 08/11/2016 đồng ý bổ 
sung vào QHKS giai đoạn 2016-2020. 

9 
84.Cxd 

47 

Cát xây 
dựng sg. 
Suối Dầu 

Xã Suối Hiêp̣ & 
xã Suối Tiên, 

H. Diên Khánh 

Thu hep̣ Quy hoac̣h chi ̉còn ở huyêṇ Diên Khánh vi ̀đoaṇ qua huyêṇ 
Cam Lâm không còn cát. Từ 106ha còn 47ha. 

10 
99B.Dsl+Ry 

135 

Đất san 
lấp Cam 

Hòa, 
Cam 

Hiêp̣ Bắc, 
Cam 
Hiêp̣ 
Nam, 

Các xã Cam 
Hòa, Cam 

Hiêp̣ Bắc, Cam 
Hiêp̣ Nam, H. 

Cam Lâm 

Thu hep̣ bớt 5ha (từ 140ha còn 135ha) ở mỏm phiá Bắc núi Hòn Nhơn 
để bảo vê ̣vai đâp̣ hồ Cam Ranh 

11 
97.Dsl+Ry 

175ha 

Đất san 
lấp Cam 

Hòa 

Xã Cam Hòa, 
huyêṇ Cam 

Lâm 

Mở rôṇg Quy hoac̣h về phiá ĐN thêm 25ha thành 175ha tới sát vùng 
96B.Ry (Theo Yêu cầu của UBND huyêṇ Cam Lâm), 

12 
30.Dsl+Ry 

50 
Đất san 

lấp  
Ninh Hải,  
Ninh Hòa 

điều chỉnh thu hẹp phía Bắc tránh rạn san hô (tạm cấm hoạt động 
khoáng sản) và hành lang bảo vệ di tích lịch sử Đồn Thương Chánh; 
chừa tuyến đường Ninh Hải – QL1A (quy hoạch) và hành lang an toàn 
cắt ngang. Diện tích thu hẹp từ 80ha còn 50ha và tách thành 2 khu 

13 
75.Cxd 

125 

Cát xây 
dựng 

Sông Cái 
Nha 

Trang 

xã Diên Đồng, 
Diên Thọ, Diên 

Lâm 

loại khỏi quy hoạch đầu phía Đông vì thuộc khu vực tạm thời cấm hoạt 
động khoáng sản (từ cầu Phú Cốc ra thị trấn Diên Khánh); điều chỉnh 
ranh để chừa hành lang bảo vệ đường cao tốc Bắc Nam (quy hoạch), 
TL2, khu vực sói lở bờ phải xã Diên Thọ và hành lang bảo vệ các di tích 
ven sông. Diện tích quy hoạch giảm từ 450ha còn 125ha và chỉ còn 
thuộc 3 xã là Diên Tho (bên bờ phải), Diên Đồng và Diên Lâm (bên bờ 
trái) 

14 
84.Cxd 

50 
Cát sông 
Suối Dầu 

Suối Hiệp, 
Diên Khánh 

theo UBND huyện Cam Lâm ở đây không còn cát. Điều chỉnh giảm từ 
106ha còn 50ha ở huyện Diên Khánh. 

15 
76.Dsl+Ry 

64 
Đất san 

lấp 
Diên Điền, 
Diên Khánh 

điều chỉnh ranh phía Tây để chừa hành lang bảo vệ đường giao thông. 
Diện tích quy hoạch từ 77,7ha còn 64ha; 

16 
77.Dsl+Ry 

20 
 

Diên Phú,  
Diên Khánh 

điều chỉnh chừa hành lang đường giao thông ở sườn phía Nam. Diện 
tích quy hoạch từ 22,8ha còn 20ha; 

17 
65.Sgn+Sb 

13 
Sét bùn 

Diên Xuân, 
Diên Khánh 

tránh quy hoạch hồ Đồng Hằng và hành lang bảo vệ. Diện tích quy 
hoạch giảm từ 30ha còn 13ha 

18 
119B.Cxd 

10 
Cxd Sông 

Cạn 

Cam Thịnh 
Đông, Cam 

Ranh 

điều chỉnh chừa hành lang bảo vệ đường cao tốc ở phía Tây. Diện thu 
hẹp từ 12ha còn 10ha; 

19 
118.Dsl+Ry 

190 
Dsl Trai 

Láng 

xã Cam Thiṇh 
Đông và xã 
Cam Thiṇh 

Tây, Tp Cam 
Ranh 

điều chin̉h thu hep̣ từ 349ha xuống còn 190ha. Loaị núi Ba Tu ở phiá 
Đông Bắc và núi Hòn Dung ở phiá Đông Nam ra khỏi quy hoac̣h để đảm 
bảo hành lang an toàn và cảnh quan môi trường Quốc lô ̣27B hiêṇ hữu 
và đường cao tốc Bắc Nam quy hoac̣h (đường bô ̣và đường sắt). 

20 
116.Sgn+Sb 

4 
Sét bùn 

Cam Thịnh 
Đông, Cam 

Ranh 

bớt góc Tây Nam vì là hành lang bảo vệ đường cao tốc (quy hoạch). 
Diện tích 4ha 

21 
116B/1. 
Sgn+Sb 

3 
Sét bùn 

Cam Thịnh 
Đông, Cam 

Ranh 

điều chỉnh tránh đường cao tốc (quy hoạch) và hành lang bảo vệ ở góc 
Tây Nam. Diện tích giảm từ 5,2ha còn 3ha; 

22 
127.Cxd 

95 
Cát xây 
dựng 

Khánh Đông – 
Khánh Bình, 
Khánh Vĩnh 

điều chỉnh chừa hành lang bảo vệ đường cao tốc Bắc Nam (quy hoạch) 
và ngầm Sông Chò. Diện tích quy hoạch giảm từ 111ha còn 95ha 

23 
127B.Cxd 

25 
Cát xây 
dựng 

Khánh Hiệp, 
Diên Khánh 

tránh hành lang bảo vệ đường giao thông và điều chỉnh cho phù hợp địa 
hình. Diện tích quy hoạch giảm từ 30ha còn 25ha; 
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24 
131.Cxd 

250 

Cxd sông 
Thác 
Ngựa 

Huyện Khánh 
Vĩnh 

điều chỉnh ranh để tránh Di tích lịch sử Khu Trại tập trung Gia Lê và 
hành lang an toàn QL27C đi Đà Lạt và hệ thống giao thông đô thị thị trấn 
Khánh Vĩnh. Diện tích quy hoạch từ 316,5ha giảm còn 250ha; 

25 
125.Dsl 

65 
Dsl Ba 

Dùi 
Khánh Bình, 
Khánh Vĩnh 

thu hẹp phía Tây Nam để chừa hanh lang bảo vệ đập và hồ Cà Hon 
(quy hoạch); thu hẹp phía Đông để tránh đường cao tốc Bắc Nam (quy 
hoạch) và bảo vệ cảnh quan đường DDT8. Diện tích từ 160ha còn 65ha; 

26 
140.Ry+Dsl 

120 
Đá xây 
dựng 

TT Tô Hạp 
Giảm bớt phiá Đông chừa hành lang bảo vê ̣ đâp̣ Tà Lương 1 (quy 
hoac̣h); phiá Nam là hành lang bảo vê ̣di tićh khảo cổ hoc̣ núi Đốc Gaọ; 
mở rrộng về phía tây; diện tích không thay đổi là 120ha 

27 
138.Cxd 

220 
Sg. Tô 

Hạp 

đoaṇ từ Sơn 
Lâm – TT. Tô 

Hap̣ 

thu hep̣ từ 330ha còn 220ha để tránh hành lang bảo vê ̣ hê ̣ thống giao 
thông, traṃ bơm. 

6.3.4. Các vùng câp̣ nhâṭ vào quy hoac̣h 

Trong bảng dưới đây (Bảng 6.6) là 4 khu vực đã được HĐND Tỉnh thống nhất 

bổ sung vào Quy hoạch (2 khu đất đá làm VLXD thông thường và 2 khu cát bãi bồi 

làm vật liệu xây dựng thông thường. 

Bảng 6.6. Các khu vưc̣ câp̣ nhâṭ vào QHKS giai đoaṇ 2016-2020  

(theo NQ số 38/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 và QĐ số 441/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 ) 

TT 
Diện 
tích 
(ha) 

Khoáng 
sản 

Địa điểm Chủ đầu tư Ghi chú 

1 6,6 
Cát làm 
VLXDTT 

xã Diên 
Xuân, 
huyện 
Diên 

Khánh 

Cty TNHH DV- 
XD Khánh Sơn 

Quy hoac̣h mới số hiêụ 74B.Cxd (6ha)  
Đã được thẩm định đề án thăm dòngày 30/9/2016.  

Cty đang chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. 

Cát bãi bồi, dự báo dày 3m. Tài nguyên 334a= 198.000m3. 

2 13,19 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

 xã Diên 
An, huyện 

Diên 
Khánh 

Cty TNHH 
TMDV - XD 
Khánh Vĩnh 

Quy hoac̣h mới số hiêụ 77B.Dsl+Ry (13,19ha) 

Đã được thẩm định đề án thăm dò ngày 30/9/2016.  

Cty đang chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.  

Tài nguyên 333 (20-140m): 5m Dsl= 220.000m3 +  

45m đá Ry= 1.980.000m3. 

3 34,9 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

xã Cam 
Hòa, xã 
Cam Hải 

Đông, 
huyện 

Cam Lâm 

Cty CP ĐT Kinh 
doanh Hưng Lộc 

Quy hoac̣h mới số hiêụ 96B.Ry+Dsl (34,9ha) 

Đã được thông qua tại Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2015, diện tích là 45ha.  

Căn cứ ý kiến của HĐ Thẩm định đề án thăm dò khoáng 
sảnngày 14/7/2016 và ý kiến của BCHQS tại CV số Công văn 
số 933/BCH-TM ngày 27/10/2016, diện tích còn lại là 34,9 ha.  

UBND tỉnh đã cấp phép TD khoáng sản số 3627/GP-UBND 
ngày 28/11/2016 cho Cty CP Đầu tư Kinh doanh Hưng Lộc. 

TN 333 đá Ry= 23.189.000 m3+ Dsl= 1.052.000 m3 

4 7,8 
Cát làm 
VLXDTT 

xã Cam 
Thịnh 
Đông, 

thành phố 
Cam Ranh 

Cty TNHH Đầu 
tư và Dịch vụ 

Cát Khánh 

Quy hoac̣h mới số hiêụ 119B1.Cxd (7,8ha trừ hành lang bảo 
vệ đường cao tốc còn 4ha) 

UBND tỉnh đã có Công văn số 8428/UBND-KT ngày 
07/12/2015 thống nhất chủ trương cho Cty TNHH Đầu tư và 
Dịch vụ Cát Khánh được lập thủ tục thăm dò khoáng sản. 

Cát bãi bồi, dự báo dày 3m. Tài nguyên 334a= 80.000m3. 

6.3.5. Các vùng quy hoac̣h bổ sung 

Các khu vực bổ sung vào Quy hoạch gồm: 1 đá ryolit xây dưṇg;3 đất đá làm 

VLXDTT và 2 cát làm VLXDTT: 
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Bảng 6.7. Các khu vực bổ sung Quy hoạch  

TT 
Ký hiêụ QH 

Diện tích (ha) 
Khoáng 

sản 
Địa điểm Diễn giải 

1 118B1.Dsl+Gr13,99 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Xã Cam Thịnh 
Đông, thành 

phố Cam 
Ranh 

Bổ sung Quy hoac̣h118B1.Dsl (13,68ha)  
Cty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Cát Khánh đề nghi ̣cấp phép thăm 
dò, Các sở, ban ngành đã kiểm tra thực địa thống nhất địa điểm. 
Sở TN&MT đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 4023/STNMT-
KS ngày 09/11/2016. 

TN 334a (20-100m): 20m Gr=2.700.000 m3; Dsl=385.000 m3. 

2 
21B1.Ry+Dsl 

5,6ha 
Đá ryolit 
xây dựng 

Núi Bồ Đà,  
xã Vaṇ 
Lương,  

H. Vaṇ Ninh 

Bổ sung Quy hoac̣h 21B1.Ryđể nối liền 2 vùng quy hoạch rời rạc 
là  21.Ry và 21B.Ry 

Tài nguyên 334a (cao đô ̣20-100m)= 1.400 ngàn m3. 

3 
107B1.Dsl+Cxd 

53ha 

Đất cát 
làm 

VLXDTT 

ĐB núi Hòn 
Rồng, Cam 
Thành Nam, 

Tp. Cam 
Ranh 

Bổ sung Quy hoac̣hdựa trên tài liêụ mới khảo sát 
Tài nguyên dự tińh cấp 333= 5.500 ngàn khối đất cát, có thể thu 
hồi 40% cát (2.200 ngàn khối) 

4 107B2.Dsl+Cxd80ha 
Đất cát 

làm 
VLXDTT 

Đ-ĐB núi Hòn 
Rồng, P. Cam 
Phúc Bắc, Tp. 

Cam Ranh 

Bổ sung Quy hoac̣hdựa trên tài liêụ mới khảo sát 
Tài nguyên dự tińh cấp 333= 10.000 ngàn khối đất cát, có thể thu 
hồi 40% cát (4.000 ngàn khối) 

5 
77B1.Dsl+Ry 

29ha 

Đất đá 
làm 

VLXDTT 

 xã Diên An, 
huyện Diên 

Khánh 

Bổ sung Quy hoac̣hđể nối tiếp quy hoạch 77B.Dsl (đã thẩm định 
ngày 30/9/2016)về phiá N_TN doc̣ theo chân sườn núi ở cote 20-
100m.Tài nguyên dự tińh 334a = 1.450 ngàn khối 

6 
25B.Dsl+Ry 

9ha 

Đất đá 
làm 

VLXDTT 

Ninh Tây,  
TX. Ninh Hòa 

Ranh giới 3 xã Ninh Tây, Ninh Sim, Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa. Tài 
nguyên 334a = 9ha x 5m = 450 ngàn m3. 

 

So với quy hoac̣h giai đoaṇ trước (99 vùng): 

- 73 vùng không thay đổi diện tích; 

- 2 vùng bi ̣loaị khỏi quy hoac̣h (1.Gr và 103.Cxd); 

- 1 vùng điều chỉnh tách thành 2 để tiêṇ quản lý (29.Dsl); 

- 24 vùng điều chỉnh diêṇ tích;  

- 4 vùng bổ sung theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 và Quyết 

định số 441/QĐ-UBND ngày 18/02/2016của UBND Tỉnh; 

- 6 vùng đề nghị bổ sung mới. 

Như vậy, trong kỳ quy hoạch này có 108 vùng (71 vùng giữ nguyên theo quy 

hoạch kỳ trước, điều chỉnh 27 vùng và bổ sung 10 vùng). Danh sách đươc̣ thống kê 

theo đơn vi ̣ cấp huyêṇ và theo từng loaị hình khoáng sản như sau (Bảng 6.8): 
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Bảng 6.8. Các vùng QHKS giai đoaṇ 2016-2020, điṇh hướng đến năm 2030 thuôc̣ thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa 

STT 
Ký hiêụ 
khoáng 

sản 
Tên quy hoac̣h Xã, phường, thi ̣trấn 

Ký hiêụ  
quy hoac̣h 

Giai đoaṇ 2016-2020 Điṇh hướng đến 2030 

Cấp  
trữ lượng, tài 

nguyên 
Ghi chú Diêṇ tićh 

(ha) 

Trữ lượng + 
tài nguyên 
(ngàn m3) 

Diêṇ tićh 
(ha) 

Trữ lượng 
+ tài 

nguyên 
(ngàn m3) 

I. Huyện Vạn Ninh (10 vùng giai đoạn 2016-2020) 451      

1 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Hòn Dứa 

Vạn Phú 5.Gr+Dsl 100 67.000     334a ĐC 

2 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT 
Bồ Đà 1-2 

Vạn Hưng, Vạn 
Lương 

21.Ry+Dsl 47,5  19.538     122+334a K 

3 Ry Đất, đá làm VLXDTT Bồ Đà 3 Vạn Lương 21B.Ry+Dsl 6,4 1.800     334a K 

4 Ry Đất, đá làm VLXDTT Bồ Đà 4 Vạn Lương 21B1.Ry+Dsl 5,6 1.400     334a BS 

5 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT 
Vĩnh Yên 

Vạn Thạnh 23.Ry+Dsl 190 95.000     121+334a K 

6 Cxd Cát Vaṇ Biǹh Vaṇ Bình 5B.Cxd 10 200     334a K 

7 Dsl Đất san lấp Xuân Hà 
Vạn Hưng, Vạn 
Lương 

20.Dsl+Ry 20 674     122 K 

8 Dsl Đất san lấp ĐB Hòn Hấu Vaṇ Hưng 29/1.Dsl+Ry 68 4.080     334a ĐC 

9 Sgn+Sb Sét bùn Mỹ Lương Vạn Lương 12.Sgn+Sb 1,1 7,03     122 K 

10 Sgn+Sb Sét bùn Vạn Phú Vạn Phú 14.Sgn+Sb 2 52,3     122 K 

II. Thị xã Ninh Hòa (29 vùng giai đoạn 2016-2020) 1.522      

11 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Ninh Tây 

Ninh Tây 26.Gr+Dsl 85 149.800     334a DC 

12 Gr Đá xây dựng Ninh Phú Ninh Phú 36.Gr 0,9 36     121+122 K 

13 Gr Đất, đá làm VLXDTT Mỹ Á Ninh Thủy 38.Gr+Dsl 38,2 509     122+334a K 

14 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Ninh Phước 

Ninh Phước 39.Gr+Dsl 355 207.387     122+334a K 

15 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Ninh Phước 

Ninh Phước 39B.Gr+Ry+Dsl 151 88.212     334a K 
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STT 
Ký hiêụ 
khoáng 

sản 
Tên quy hoac̣h Xã, phường, thi ̣trấn 

Ký hiêụ  
quy hoac̣h 

Giai đoaṇ 2016-2020 Điṇh hướng đến 2030 

Cấp  
trữ lượng, tài 

nguyên 
Ghi chú Diêṇ tićh 

(ha) 

Trữ lượng + 
tài nguyên 
(ngàn m3) 

Diêṇ tićh 
(ha) 

Trữ lượng 
+ tài 

nguyên 
(ngàn m3) 

16 Gr Đá xây dựng Ninh Ích Ninh Ích 51.Gr 4   96     122 K 

17 Ry Đá xây dựng Núi Sầm Ninh Giang 44/1.Ry 20 5.831     122+333 K 

18 Ry Đá xây dựng Đông Núi Sầm Ninh Giang 44/2.Ry 1,9 47,8     122 K 

19 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT Hòn 
Dốc Mơ 

Ninh Lộc 50.Ry+Dsl 39 18.375     122+334a K 

20 Cxd Cát Ninh Sơn Ninh Sơn 28.Cxd 5,4 37     334a K 

21 Cxd Cát Ninh An Ninh An 28B.Cxd 1,6 32     122 K 

22 Cxd Cát Ninh Hưng Ninh Hưng 43.Cxd 19 190     122+334a K 

23 Dsl Đất san lấp Hòn Một Ninh Tân 25.Dsl+Ry 163 1.630     334a K 

24 Dsl Đất san lấp Ninh Tây 
Ninh Tây, N. Sim, N. 
Xuân 

25B.Dsl+Ry 9 450   334a BS 

25 Dsl Đất san lấp Hòn Tre Ninh Thượng 27.Dsl+Ry 115 4.800     334a ĐC 

26 Dsl Đất san lấp TN Hòn Hấu Ninh An 29/2.Dsl+Ry 160 10.020     334a ĐC 

27 Dsl Đất san lấp Ninh Hải Ninh Hải 30.Dsl+Ry 50 4.000     334a ĐC 

28 Dsl Đất san lấp Bắc Hòn Hèo 
Ninh Diêm, Ninh Đa, 
Ninh Thọ 

35.Dsl+Ry 170 13.300     122+334a K 

29 Dsl Đất san lấp Hòn Săng Ninh Phước 35B.Dsl+Ry 37,35 3.129     122+334a K 

30 Sgn+Sb Sét Ninh Thân Ninh Thân 34.Sgn+Sb 62,4 1.872      334a K 

31 Sgn+Sb Sét bubf Ninh Phuṇg Ninh Phuṇg 34B.Sgn+Sb 0,5 15      122+334a K 

32 Sgn+Sb Sét bùn Ninh Xuân Ninh Xuân 40.Sgn+Sb 1,47 7,8     122 K 

33 Sgn+Sb Sét bùn Ninh Xuân 2 Ninh Xuân 41/1.Sgn+Sb 1,9 7,2     122 ĐC 

34 Sgn+Sb 
Sét bùn Ninh Bình -  
Ninh Quang 

Ninh Bình,  
NinhQuang 

41/2.Sgn+Sb 4,2 20,6     122 K 

35 Sgn+Sb Sét Tân Hưng Ninh Hưng 43B.Sgn+Sb 20 300     122+334a K 

36 Sgn+Sb Sét bùn Ninh Hưng Ninh Hưng 46.Sgn+Sb 2,25 6,3     122+334a K 
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STT 
Ký hiêụ 
khoáng 

sản 
Tên quy hoac̣h Xã, phường, thi ̣trấn 

Ký hiêụ  
quy hoac̣h 

Giai đoaṇ 2016-2020 Điṇh hướng đến 2030 

Cấp  
trữ lượng, tài 

nguyên 
Ghi chú Diêṇ tićh 

(ha) 

Trữ lượng + 
tài nguyên 
(ngàn m3) 

Diêṇ tićh 
(ha) 

Trữ lượng 
+ tài 

nguyên 
(ngàn m3) 

37 Sgn+Sb Sét bùn Ninh Lộc Ninh Lộc 47.Sgn+Sb 2 9,7     122 K 

38 Sgn+Sb Sét bùn Ninh Tân Ninh Tân 47B/1.Sgn+Sb 0,72 3,1     122 K 

39 Sgn+Sb Sét bùn Ninh Tây Ninh Tây 47B/2.Sgn+Sb 1,35 6,0     122 K 

III. Thành phố Nha Trang (3 vùng giai đoạn 2016-2020) 66      

40 Ry Đất, đá làm VLXDTTĐắc Lộc Vĩnh Phương 54.Ry+Dsl 23,62 11.500     122+334a ĐC 

41 Dsl 
Đất, đá làm VLXDTT 
Đất Lành 

Phước Đồng 58/2.Dsl+Ry+Gr 40 4.000     122 K 

42 Sgn+Sb Sét bùn Trảng É Phước Đồng 60B.Sgn+Sb 2 1,44     222 K 

IV. Diên Khánh (19 vùng giai đoạn 2016-2020 + 4 vùng đến năm 2030) 949  886    

43 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT Suối 
Lùng 

Diên Xuân 62.Gr+Dsl 17,6 3.940    122 K 

44 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT Suối 
Phèn 

Diên Lâm 63.Gr+Dsl 2 100     122 K 

45 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT Tây 
Diên Lâm 

Diên Lâm 67.Ry+Dsl    330 231.000  334a K 

46 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT Bắc 
Hòn Ngang - Diên Sơn 

Diên Sơn 71.Ry+Dsl 21 7,965     122+333 K 

47 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT Nam 
Hòn Ngang - Diên Lâm 

Diên Lâm 72.Ry+Dsl 20 7,979     122 K 

48 Ry 
Đá xây dựng Hòn Ngang 
Diên Lâm - Diên Sơn 

Diên Lâm, Diên Sơn 73.Ry+Dsl 200 108.000     334a K 

49 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT 
Hòn Ngang - Diên Thọ 

Diên Thọ 80.Ry+Dsl 10 1.692     122 K 

50 Cxd 
Cát Sông Chò (đoạn Diên 
Xuân) 

Diên Đồng, Diên Lâm, 
Diên Xuân 

74.Cxd 90 1.080     334a K 
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STT 
Ký hiêụ 
khoáng 

sản 
Tên quy hoac̣h Xã, phường, thi ̣trấn 

Ký hiêụ  
quy hoac̣h 

Giai đoaṇ 2016-2020 Điṇh hướng đến 2030 

Cấp  
trữ lượng, tài 

nguyên 
Ghi chú Diêṇ tićh 

(ha) 

Trữ lượng + 
tài nguyên 
(ngàn m3) 

Diêṇ tićh 
(ha) 

Trữ lượng 
+ tài 

nguyên 
(ngàn m3) 

51 Cxd 
Cát Sông Cái Nha Trang 
(đoạn Diên Đồng-Diên Lạc) 

Diên Đồng, Diên Thọ, 
Diên Lâm, Diên Sơn, 
Diên Phước, Diên Lạc 

75.Cxd 125 2.250    122+334a ĐC 

52 Cxd 
Cat Sông Suối Dầu (đoạn 
Suối Hiệp) 

Suối Hiệp 84.Cxd 50 625     334a ĐC 

53 Cxd Cát bãi bồi Diên Xuân 74B.Cxd 6 198     334a BS 

54 Dsl Đất san lấp Núi Sỏi Mê Diên Tho ̣ 132B.Dsl 90 9.000     334a K 

55 Dsl Đất san lấp Hòn Ngăn Diên Lâm 68.Dsl (Ry) 144 7.200     334a K 

56 Dsl Đất san lấp Bắc Diên Lâm Diên Lâm 69.Dsl (Ry)    260 13.000  334a K 

57 Dsl Đất san lấp Diên Điền Diên Điền 76.Dsl (Ry) 64 3.200    333+334a ĐC 

58 Dsl Đất san lấp Diên Phú Diên Phú 77.Dsl (Ry) 20 2.000    333+334a ĐC 

59 Dsl Đất san lấp Hòn Rọ Diên Thọ 78.Dsl+Ry 32 2.713     122 K 

60 Dsl Đất san lấp Hòn Gia Lữ Diên Thọ 79.Dsl (Ry)    295 14.750  334a K 

61 Dsl Đất, đá làm VLXDTT Diên An 77B.Dsl+Ry 13,19 220     334a BS 

62 Dsl Đất, đá làm VLXDTT Diên An 77B1.Dsl+Ry 29 1.450     334a BS 

63 Sgn+Sb Sét Diên Xuân Diên Xuân 65.Sgn+Sb 13 964,23     122 ĐC 

64 Sgn+Sb Sét bùn Diên Tân Diên Tân 79B.Sgn+Sb 2,3 5,00     334a K 

65 Sgn+Sb Sét bùn Đảnh Thạnh Diên Tân 83.Sgn+Sb    0,64 8,1  332 K 

V. Huyện Cam Lâm (8 vùng giai đoạn 2016-2020) 575      

66 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Suối Tân 

Suối Tân 29/1.Gr+Dsl 20 9.400     122+334a K 

67 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT 
Hòn Nhọn 

Cam Hòa 96.Ry+Dsl 14 1.994     122 K 

68 Ry Đất, đá làm VLXDTT 
Cam Hòa & Cam Hải 
Đông 

96B.Ry+Dsl 34,9 1.052     333 BS 
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STT 
Ký hiêụ 
khoáng 

sản 
Tên quy hoac̣h Xã, phường, thi ̣trấn 

Ký hiêụ  
quy hoac̣h 

Giai đoaṇ 2016-2020 Điṇh hướng đến 2030 

Cấp  
trữ lượng, tài 

nguyên 
Ghi chú Diêṇ tićh 

(ha) 

Trữ lượng + 
tài nguyên 
(ngàn m3) 

Diêṇ tićh 
(ha) 

Trữ lượng 
+ tài 

nguyên 
(ngàn m3) 

69 Dsl Cam Phước Tây Cam Phước Tây 105.Dsl 60 3.000     334a ĐC 

70 Dsl 
Đất, đá làm VLXDTT 
Suối Cát 

Suối Cát 92.Dsl+Ry 49 10.455     122+333 K 

71 Dsl 
Đất, đá làm VLXDTT 
Suối Tân 

Suối Tân 93.Dsl+Ry 87 7.891     122+333 K 

72 Dsl Đất san lấp Cam Hòa Cam Hòa 97.Dsl (Ry) 175 17.327     333+334a ĐC 

73 Dsl 
Đất san lấp Cam Hòa, Cam 
Hiêp̣ Bắc, Cam Hiêp̣ Nam  

Cam Hòa, Cam Hiêp̣ 
Bắc, Cam Hiêp̣ Nam 

99B.Dsl+Ry 135 6.750     334a ĐC 

VI. Thành phố Cam Ranh (15 vùng giai đoạn 2016-2020 + 2 vùng đến năm 2030) 937  610    

74 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Hòn Rồng 

Cam Thành Nam 107.Gr+Dsl 10 3.242     122 K 

75 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT 
Tà Lương 

Cam Phước Đông, 
Cam Thịnh Đông, 
Cam Thịnh Tây, Ba 
Ngòi 

110.Ry+Dsl 460 74.041     122+332 ĐC 

76 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT 
Dốc Sạn 

Cam Thịnh Đông 111.Ry+Dsl 28 14.000     122+334a K 

77 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT 
Dốc Tấn 

Cam Thịnh Tây 117.Ry+Dsl    500 300.000  334a K 

78 Cxd Cát Sông Cạn Cam Thinh Đông 119B.Cxd 4 80     334a ĐC 

79 Cxd Cát bãi bồi Sg. Cạn Cam Thinh Đông 119B1.Cxd 7,8 156     334a BS 

80 Dsl Đất san lấp Dốc Sạn 
Cam Thịnh Đông, Ba 
Ngòi 

112.Dsl+Ry 70 3.750     122+334a K 

81 Tb Than bùn Ba Ngòi Ba Ngòi 113.Tb    110 475,733  334a K 

82 Dsl Đất san lấp Núi Trai Láng 
Cam Thịnh Đông, 
Cam Thịnh Tây 

118.Dsl+Ry 190 14.960     122+334a ĐC 

83 Dsl Đất san lấp Cam Thiṇh Đông Cam Thiṇh Đông 118B.Dsl+Ry 10 1.000     334a K 
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STT 
Ký hiêụ 
khoáng 

sản 
Tên quy hoac̣h Xã, phường, thi ̣trấn 

Ký hiêụ  
quy hoac̣h 

Giai đoaṇ 2016-2020 Điṇh hướng đến 2030 

Cấp  
trữ lượng, tài 

nguyên 
Ghi chú Diêṇ tićh 

(ha) 

Trữ lượng + 
tài nguyên 
(ngàn m3) 

Diêṇ tićh 
(ha) 

Trữ lượng 
+ tài 

nguyên 
(ngàn m3) 

84 Dsl Đất, đá làm VLXDTT Cam Thiṇh Đông 118B1.Dsl+Gr 13,99 385     334a BS 

85 Dsl Đất cát làm VLXDTT Cam Thành Nam 107B1.Dsl+Cxd 53 5.500     333 BS 

86 Dsl Đất cát làm VLXDTT Cam Phúc Bắc 107B2.Dsl+Cxd 80 10.000     333 BS 

87 Sgn+Sb Sét bùn Tà Lương Cam Phước Đông 109.Sgn+Sb 0,71 7,4     122 K 

88 Sgn+Sb Sét bùn Cam Thịnh Đông Cam Thịnh Đông 116.Sgn+Sb 4 9,2     122 ĐC 

89 Sgn+Sb Sét bùn Cam Thịnh Đông Cam Thịnh Đông 116B/1.Sgn+Sb 3 9,2     334a ĐC 

90 Sgn+Sb Sét bùn Cam Phước Đông Cam Phước Đông 116B/2.Sgn+Sb 2,62 4,7     334a K 

VII. Huyện Khanh Vĩnh (8 vùng giai đoạn 2016-2020 + 3 vùng đến năm 2030) 956  275    

91 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Dốc Chè 

Khánh Bình 121.Gr+Dsl    105 110.880  334a K 

92 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Hòn Mưa 

Khánh Hiệp, Khánh 
Trung 

122.Gr+Dsl 276 385.440     334a K 

93 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Khánh Đông 

Khánh Đông 128.Gr+Dsl    75 34.125  334a K 

94 Gr Đá xây dựng Khánh Phú Khánh Phú 133.Gr    95 43.320  334a K 

95 Cxd Cát Khánh Đông Khánh Đông 127.Cxd 95 1.665     122+334a ĐC 

96 Cxd Cát Khánh Hiêp̣ Khánh Hiêp̣ 127B.Cxd 25 600     334a ĐC 

97 Cxd Cát Khánh Trung Khánh Trung 130.Cxd 119 2.380     334a K 

98 Cxd 
Cát Sông Thác Ngựa (đoạn 
Sơn Thái-Sông Cầu) 

Sơn Thái, Cầu Bà, TT 
Khánh Vĩnh, Sông 
Cầu 

131.Cxd 316,5 5.697     334a K 

99 Dsl Đất san lấp Ba Dùi Khánh Bình 125.Dsl+Ry 65 16.000     334a ĐC 

100 Dsl Đất san lấp Khánh Viñh TT Khánh Viñh 130B.Dsl+Ry 15 1.500     334a K 

101 Dsl Đất san lấp Núi Sài Me Sg Cầu 132.Dsl+Ry 44 4.400     122+334a K 
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STT 
Ký hiêụ 
khoáng 

sản 
Tên quy hoac̣h Xã, phường, thi ̣trấn 

Ký hiêụ  
quy hoac̣h 

Giai đoaṇ 2016-2020 Điṇh hướng đến 2030 

Cấp  
trữ lượng, tài 

nguyên 
Ghi chú Diêṇ tićh 

(ha) 

Trữ lượng + 
tài nguyên 
(ngàn m3) 

Diêṇ tićh 
(ha) 

Trữ lượng 
+ tài 

nguyên 
(ngàn m3) 

VIII. Huyện Khánh Sơn (4 vùng giai đoạn 2016-2020 + 3 vùng đến năm 2030) 390  209    

102 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Sơn Trung 

Sơn Trung 137.Gr+Dsl    140 149.800  334a K 

103 Gr Đá xây dựng Dốc Trầu Ba Cuṃ Bắc 141.Gr+Dsl 20 9.120     334a K 

104 Gr 
Đất, đá làm VLXDTT 
Ba Cuṃ Bắc 

Ba Cuṃ Bắc 141B.Gr+Dsl    65 6.580  334a K 

105 Ry 
Đất, đá làm VLXDTT 
TT Tô Hạp 

TT Tô Hạp 140.Ry+Dsl 120 90.000     334a ĐC 

106 Cxd 
Cát Sông Tô Hạp (đoạn Sơn 
Lâm-TT Tô Hạp) 

Sơn Hiệp, Sơn Bình, 
Sơn Lâm, TT Tô Hạp. 

138.Cxd 220 2.860     334a ĐC 

107 Dsl Đất san lấp Sơn Trung Sơn Trung 139.Dsl+Ry 30 3.000     334a K 

108 Dsl Đất san lấp Ba Cuṃ Bắc 
Xã Ba Cuṃ Bắc, H. 
Khánh Sơn 

142B.Dsl+Ry    4 400  334a K 

Toàn tỉnh (96 vùng giai đoạn 2016-2020 + 12 vùng đến năm 2030) 5.845  1.980    

Ký hiêụ: Gr= Đá xâm nhập granitoit; Ry= Đá phun trào ryolit, andesit; Cxd= Cát xây dựng; Sgn+Sb= Sét gac̣h ngói và sét bùn; Dsl= Vâṭ liêụ san lấp; 

 K= giữ theo Quy hoac̣h kỳ trước; ĐC= Điểu chin̉h Quy hoac̣h kỳ trước; BS= Bổ sung mới.
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Bảng 6.9. Bảng tổng hợp các vùng quy hoạch khoáng sản theo địa phương cấp huyện 

Loaị khoáng sản 

Giai đoaṇ 2016-2020 Định hướng đến năm 2030 

Số 
vùng 

Diện tích 
(ha) 

TL+TN 
(ngàn khối) 

Số 
vùng 

Diện tích 
(ha) 

TL+TN  
(ngàn khối) 

 Toàn tỉnh  96 6.253 1.578.876 12 1.980 
 

Đá xây dựng (Gr+Ry) 30 2.322 1.372.626 7 1.310 875.705 

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 19 146,32 3.309 1 0,64 8,1 

Cát xây dựng (Cxd) 15 1.427 22.710 - - - 

Vật liệu san lấp (Dsl) 32 2.358 180.231 3 559 28.150 

Than bùn (Tb) - - - 1 110 476 

 1. Vạn Ninh  10 451 189.751    

Đá xây dựng (Gr+Ry) 5 350 184.738 - - - 

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 2 3 59 - - - 

Cát xây dựng (Cxd) 1 10 200 - - - 

Vật liệu san lấp (Dsl) 2 88 4.754 - - - 

 2. Ninh Hòa  29 1.522 509.930 -  -  
 

Đá xây dựng (Gr+Ry) 9 695 470.294 -  -  -  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 10 96,79 2.248 -  -  -  

Cát xây dựng (Cxd) 3 26 259 -  -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 7 704 37.129 -  -  -  

 3. Nha Trang  3 66 15.501 -  -   

Đá xây dựng (Gr+Ry) 1 24 11.500 -  -  -  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 1 2 1,44 -  -  -  

Cát xây dựng (Cxd) - - - -  -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 1 40 4.000 -  -  -  

 4. Diên Khánh  19 1.308 153.857 4 886  

Đá xây dựng (Gr+Ry) 6 271 117.804 1 330 231.000 

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 2 32,30 969 1 0,64 8,10 

Cát xây dựng (Cxd) 4 596 8.653 - - - 

Vật liệu san lấp (Dsl) 7 409 26.430 2 555 27.750 

 5. Cam Lâm  8 615 59.869 -  -   

Đá xây dựng (Gr+Ry) 3 69 12.446 -  -  -  

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) - - - -  -  -  

Cát xây dựng (Cxd) - - - -  -  -  

Vật liệu san lấp (Dsl) 5 546 47.423 -  -  -  

 6. Cam Ranh  15 947 127.306 2 610  

Đá xây dựng (Gr+Ry) 3 498 91.283 1 500 300.000 

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) 4 12,13 31,50 - - - 

Cát xây dựng (Cxd) 2 20 396,00 - - - 

Vật liệu san lấp (Dsl) 6 417 35.595 - - - 

Than bùn (Tb) - - - 1 110 475,73 
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Loaị khoáng sản 

Giai đoaṇ 2016-2020 Định hướng đến năm 2030 

Số 
vùng 

Diện tích 
(ha) 

TL+TN 
(ngàn khối) 

Số 
vùng 

Diện tích 
(ha) 

TL+TN  
(ngàn khối) 

 7. Khánh Vĩnh  8 956 417.682 3 275  

Đá xây dựng (Gr+Ry) 1 275 385.440 3 275 188.325 

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) - - - - - - 

Cát xây dựng (Cxd) 4 556 10.342 - - - 

Vật liệu san lấp (Dsl) 3 124 21.900 - - - 

 8. Khánh Sơn  4 390 104.980 3 209 
 

Đá xây dựng (Gr+Ry) 2 140 99.120 2 205 156.380 

Sét gạch ngói + Sét bùn (Sgn+Sb) - - - - - - 

Cát xây dựng (Cxd) 1 220 2.860 - - - 

Vật liệu san lấp (Dsl) 1 30 3.000 1 4 400 

6.4. ĐIṆH HƯỚNG QUY MÔ, CÔNG SUẤT KHAI THÁC VÀ YÊU CẦU VỀ 

CÔNG NGHÊ ̣

6.4.1. Đá xây dựng 

Công nghệ khai thác đá làm vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường hiêṇ nay chủ yếu là 

khai thác khấu suốt theo lớp xiên trình tự từ trên xuống; khai thác theo phương pháp 

cắt tầng lớn và có thể kết hợp cả hai phương pháp nêu trên, tuỳ thuộc vào mức đầu tư 

và trình độ công nghệ khai thác của mỗi nước. Đá sau khi khoan nổ mìn được bốc xúc, 

vận tải vào máy đập sàng để phân loại sản phẩm. Một số nước có công nghệ khai thác 

đá xây dựng phát triển mức độ cơ giới hoá và tự động hoá tương đối cao như: Thái 

Lan, Indonesia, Malaysiavới trang thiết bị hiện đại, lực lượng lao động hầu như đã qua 

đào tạo, công nghệ khai thác đá xây dựng vẫn theo phương pháp khoan nổ mìn, bốc 

xúc vận chuyển đưa vào thiết bị đập sàng (chủ yếu là loại đập sàng một cấp), quy mô 

khai thác thông thường với công suất >100.000m3 đá/năm.  

6.4.2. Khai thác đá khối 

Trong khai thác phải kết hợp với bảo vệ môi trường, hạn chế nổ mìn. Loại bỏ 

dần phương pháp khai thác cổ điển vì đá thành phẩm có nhiều vết nứt làm giảm độ bền 

cơ học cũng như làm giảm độ thu hồi khi gia công cưa, cắt, lượng chất thải cao trong 

quá trình khai thác; cũng như có thể xảy ra nhiều sự cố, tai nạn,…  

Áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên theo từng lớp, cắt đá bằng cưa xích, 

máy cắt bằng dây kim cương, sau đó tách khối đá lớn ra khỏi mỏ bằng việc sử dụng 

cân thuỷ lực. Để cắt khối đá lớn thành các khối đá nhỏ dùng máy cưa, máy cắt bằng 

dây kim cương… Đến năm 2020 tiếp tục đổi mới công nghệ khai thác, hạn chế và tận 

thu sản phẩm phế thải, tăng tỷ trọng thiết bị chế tạo thiết bị trong nước, đưa công nghệ 

khai thác của nước ta ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực. 

6.4.3. Cát xây dựng 

Đối với khai thác, chế biến cát tự nhiên: Có hệ thống xử lý để giảm hàm lượng 

bùn, bụi, sét trong những loại cát có lẫn nhiều sét. Phế thải sinh ra trong quá trình xử 

lý phải được thu gom, tồn chứa đúng kỹ thuật hoặc tái sử dụng. Phải có bãi chứa đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật, sao cho nồng độ phát tán bụi đảm bảo tiêu chuẩn giới haṇ cho 

phép của các bãi chứa và khi vận chuyển. 



- 102 - 
 

Đối với chế biến cát nghiền: Dây chuyền công nghệ sản xuất cát nghiền phải 

tiên tiến, đồng bộ, bao gồm các thiết bị gia công, sàng, vận chuyển và các thiết bị xử lý 

môi trường. 

6.4.5. Đổi mới và hiêṇ đaị hóa công nghê ̣

Đề án đổi mới và hiêṇ đaị hóa công nghê ̣trong ngành công nghiêp̣ khai khoáng 

đến năm 2025 đa ̃đươc̣ Thủ tướng Chính phủ phê duyêṭ (Quyết điṇh số 259/QĐ-TTg 

ngày 22/02/2017) và UBND Tỉnh triển khai trên điạ bàn Tỉnh (Quyết điṇh số 985/QĐ-

UBND ngày 17/4/2017). Theo đó: 

 1. Nhiêṃ vu ̣chủ yếu là: 

a.Đổi mới và hiêṇ đaị hóa công nghê,̣ thiết bi: 

 - Đổi mới, áp duṇg công nghê,̣ thiết bi ̣ tiên tiến, hiêụ quả cao, ít ô nhiêm̃ môi 

trường và hiêṇ đaị hóa công nghê ̣ khai thác; loaị bỏ các công nghê,̣ thiết bi ̣ lac̣ hâụ 

trong khoan, nổ mìn, làm tơi, phá vỡ đất, đá; 

 - Đổi mới công nghê ̣và thiết bi ̣ theo hướng áp duṇg công nghê ̣tiên tiến, thiết bi ̣

công suất lớn, hiêụ quả cao, có cơ cấu vâṇ hành liên tuc̣, linh hoaṭ, loaị bỏ thiết bi ̣cũ, 

lac̣ hâụ trong xúc bốc, vâṇ tải; 

 - Áp duṇg công nghê ̣khai thác hơp̣ lý với chiều cao tầng khai thác lớn, sử duṇg 

thiết bi ̣hiêṇ đaị, công suất lớn; các giải pháp ky ̃thuâṭ tiên tiến để nâng cao đô ̣ổn điṇh 

bờ mỏ nhằm tăng năng suất lao đôṇg, ha ̣giá thành sản phẩm và nângg cao mức đô ̣an 

toàn. 

 b.Đổi mới và hiêṇ đaị hóa công tác quản lý, điều hành sản xuất. 

 2. Các giải pháp chính gồm: 

 a. Giải pháp về đầu tư, tài chính: 

 - Tăng cường đầu tư cho các hoaṭ đôṇg nghiên cứu khoa hoc̣ và ứng duṇg công 

nghê ̣mới, hiêṇ đaị trong liñh vưc̣ khai thác và chế biến khoáng sản. Đa daṇg hóa các 

nguồn vốn đầu tư cho hoaṭ đôṇg đổi mới công nghê;̣ 

 - Xa ̃hôị hóa nguồn vốn đầu tư để thưc̣ hiêṇ để thưc̣ hiêṇ các chương trình, kế 

hoac̣h thay thế, nâng cấp, đổi mới và hiêṇ đaị hóa thiết bi,̣ công nghê ̣của danh nghiêp̣. 

 b. Giải pháp về khoa hoc̣ và công nghê:̣ 

 - Nâng cao năng lưc̣ và vai trò của bô ̣phâṇ quản lý công nghê ̣của các doanh 

nghiêp̣ trong viêc̣ tư vấn, tổ chức thưc̣ hiêṇ đổi mới, hiêṇ đaị hóa thiết bi ̣ và công nghê;̣ 

 - Đào taọ nâng cao trình đô ̣quản lý, trình đô ̣khoa hoc̣ và công nghê,̣ nâng cao 

tay nghề cho các cán bô ̣quản lý và người lao đôṇg trong các doanh nghiêp̣. 

 c. Giải pháp về quản lý: 

 - Nâng cao hiêụ lưc̣, hiêụ quả quản lý nhà nước về hoaṭ đôṇg khoáng sản, xử lý 

nghiêm đối với các trường hơp̣ vi phaṃ pháp luâṭ, sử duṇg công nghê,̣ thiết bi ̣ lac̣ hâụ, 

gây ô nhiêm̃ môi trường, thất thoát tài nguyên trong khai thác và chế biến khoáng sản; 

 - Đẩy maṇh hoaṭ đôṇg thông tin, tuyên truyền về cơ chế, chính sách, văn bản 

quy phaṃ pháp luâṭ về quản lý hoaṭ đôṇg khoáng sản, chuyển giao công nghê,̣ đổi mới 

và hiêṇ đaị hóa công nghê.̣
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Chương 7  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ  

ĐIṆH HƯỚNG BẢO VÊ,̣ PHUC̣ HỒI MÔI TRƯỜNG  

TRONG QUÁ TRÌNH THƯC̣ HIÊṆ QUY HOAC̣H 

7.1. CÁC TÁC ĐÔṆG TIÊU CƯC̣ ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC, 

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ BIÊṆ PHÁP GIẢM THIỂU 

7.1.1. Các tác động tiêu cực đến môi trường 

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản nói chung đều có những tác động tiêu 

cực nhất định đến môi trường tự nhiên cũng như đời sống cộng đồng dân cư quanh 

khu vực khai thác và dọc theo đường vận chuyển. Tùy loại hình khoáng sản, bề mặt 

địa hình tự nhiên, độ sâu cũng như quy mô, công nghệ khai thác được áp dụng mà có 

những diễn biến tác động khác nhau đến môi trường.  

1. Đá xây dựng 

Các tác động tiêu cực đến môi trường chủ yếu là thay đổi bề mặt địa hình; ô 

nhiễm môi trường không khí, nguồn nước, tiếng ồn phát sinh khi nổ mìn, vận chuyển 

sản phẩm; chấn động rung, đá văng khi nổ mìn; hạ thấp mực nước ngầm quanh khai 

trường; sự xuống cấp hệ thống giao thông do vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ.  

Các sự cố môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến đá xây dựng có thể 

xảy ra là hiện tượng sạt lở bờ moong khai thác, cháy nổ do sử dụng vật liệu nổ, cũng 

như các tai nạn nghề nghiệp. Các tác động tiêu cực này có thể giảm thiểu được bằng 

các biện pháp sau: 

+ Phun nước chống bụi tại đầu nguồn phát sinh bụi như đầu hàm đập, hàm 

nghiền, đầu băng tải, dọc hệ thống đường vận chuyển. 

+ Trồng cây xanh quanh khai trường, khu vực chế biến, dọc đường vận chuyển 

nhằm hạn chế sự phát tán của bụi ra môi trường xung quanh. 

+ Đảm bảo góc dốc bờ moong an toàn trong khai thác để phòng chống sạt lở, 

trồng cỏ để tăng sức chống trượt bờ moong trong đất phủ. 

+ Sử dụng các phương pháp bắn mìn hiêṇ đaị như vi sai phi điện, vi sai dây nổ 

kết hợp kíp nổ rải trên mặt để giảm chấn động rung, đá văng cũng như đảm bảo an 

toàn cho người tham gia nổ mìn. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng, duy tu hệ thống giao thông trong mỏ. Các xe tham 

gia giao thông phải đảm bảo an toàn, không chở quá tải trọng, có bạt phủ tránh bụi và 

tránh rơi vãi đá xuống đường. 

Trong quá trình khai thác, tùy theo điều kiện thực tế của từng mỏ mà áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm phù hợp. 

2. Sét gạch ngói và than bùn 

Với công nghệ khai thác hiện nay, các tác động tiêu cực đến môi trường trong 

hoạt động khai thác loại khoáng sản này chủ yếu là: thay đổi bề mặt địa hình, ô nhiễm 

không khí như bụi và các chất khí độc hại, ô nhiễm nguồn nước do các chất rắn lơ 

lửng, tiếng ồn phát sinh do thiết bị máy móc hoạt động khi khai thác và vận chuyển 
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sản phẩm, sự xuống cấp hệ thống giao thông do vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ 

và do sản phẩm rơi vãi xuống măṭ đường.  

Sự cố môi trường có thể xảy ra là hiện tượng sạt lở bờ moong khai thác. 

Nhìn chung, các tác động tiêu cực này có thể giảm thiểu bằng các biện pháp: 

+ Phun nước chống bụi dọc hệ thống đường vận chuyển. 

+ Đảm bảo góc dốc bờ moong an toàn trong khai thác để phòng chống sạt lở bờ 

moong. Trồng cây quanh khai trường và dọc đường vận chuyển, trồng cỏ trên bờ 

moong khai thác trong đất để tăng sức chống trượt bờ moong trong đất phủ. 

+ Bảo dưỡng, duy tu hệ thống giao thông. Các xe tham gia giao thông phải đảm 

bảo an toàn, không chở quá tải trọng, có bạt phủ tránh rơi vãi sản phẩm xuống đường. 

Có biện pháp làm sạch xe trước khi lưu thông vào hệ thống giao thông công cộng. 

Trong quá trình khai thác, tùy theo điều kiện thực tế của từng mỏ mà áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm phù hợp.  

3. Cát sông 

Với cát khai thác dưới nước dọc lòng sông công nghệ khai thác chủ yếu là bơm 

hút hoặc xáng cạp lên xà lan và vận chuyển tập kết lên bờ, tác động tiêu cực đến môi 

trường có thể xảy ra là: 

+ Sạt lở bờ do khai thác quá độ sâu hoặc gần bờ. 

+ Ảnh hưởng giao thông thủy do các phương tiện khai thác, vận chuyển gây ra. 

+ Ô nhiễm nguồn nước do dầu rò rỉ. 

Để giảm thiểu các tác động ô nhiễm này, cần áp dụng các phương pháp sau: 

+ Khai thác cách bờ một khoảng cách an toàn. Hạn chế độ sâu khai thác nhằm 

đảm bảo ổn định đường bờ hiện tại. 

+ Có biển báo hiệu để cảnh báo các phương tiện giao thông thủy khi lưu thông 

trên đoạn sông đang khai thác. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra máy móc thiết bị khai thác và vận 

chuyển, đảm bảo tránh sự cố rò rỉ dầu. 

+ Các khu vực quy hoạch khoáng sản cát, sỏi phải có quy hoạch các bến bãi tập 

kết theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7997/UBND-KT ngày 20/11/2015. 

Bãi tập kết sản phẩm phải thiết kế hệ thống mương dẫn nước thải và hệ thống hố lắng 

hợp lý, đồng thời áp dụng các biện pháp chống bụi trong quá trình xúc bốc và vận 

chuyển sản phẩm giống như đối với khai thác các mỏ vật liệu san lấp. 

+ Cần có biện pháp kiểm soát khai thác cát sông không phép, khai thác ngoài 

quy hoạch đang diễn ra phổ biến, nhằm tránh xói lờ bờ sông, ảnh hưởng đến môi 

trường ven sông. 

4. Vật liệu san lấp, cát đồi 

Quy trình khai thác vật liệu san lấp tương tự như sét gạch ngói, nhưng phần lớn 

các mỏ có chiều sâu khai thác nông, đáy moong thường cao hơn hoăc̣ bằng bề mặt địa 

hình tự nhiên. Các tác động tiêu cực đến môi trường tương tự như sét.Các sự cố môi 

trường trong hoạt động khai thác có thể xảy ra là hiện tượng sạt lở bờ moong khai 

thác. Các tác động tiêu cực này có thể giảm thiểu được bằng các biện pháp sau: 

+ Phun nước chống bụi dọc hệ thống đường vận chuyển. 
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+ Đảm bảo góc dốc bờ moong an toàn trong khai thác để phòng chống sạt lở bờ 

moong. Trồng cây quanh khai trường và dọc đường vận chuyển, trồng cỏ trên bờ 

moong khai thác trong đất để tăng sức chống trượt bờ moong trong đất phủ. 

+ Bảo dưỡng, duy tu hệ thống giao thông. Các xe tham gia giao thông phải đảm 

bảo an toàn, không chở quá tải trọng, có bạt phủ tránh rơi vãi sản phẩm xuống đường. 

Có biện pháp làm sạch xe trước khi lưu thông vào hệ thống giao thông công cộng. 

Khi tiến hành thực hiện, tùy theo điều kiện khai thác từng mỏ mà có các biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm phù hợp. 

7.1.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường 

Nói chung, để giảm thiểu tác đôṇg tiêu cưc̣ đến môi trường, trong giai đoaṇ 

khai thác khoáng sản, các đơn vi ̣ phải thực hiện theo đúng cam kết bảo vệ môi trường, 

kế hoạch quản lý, chương trình giám sát môi trường và quản lý khu vực khai thác. Các 

công tác cần thực hiện gồm: 

1. Biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm và sự cố 

Đây là một trong những biện pháp tích cực mang tính chủ động. Biện pháp này 

được thực hiện theo các chiều hướng sau: 

a. Quy hoạch hợp lý tổng mặt bằng của khu vực hoạt động khoáng sản trên cơ 

sở xem xét các vấn đề môi trường liên quanh như: 

- Xác định vành đai an toàn của khu mỏ với khu vực dân cư xung quanh; 

- Bố trí hợp lý các khu công trình mỏ. 

b. Sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, đặc biệt là loại chất nổ ít thải chất độc 

hại và kỹ thuật nổ mìn gây tác động tiếng nổ và chấn động thấp. 

2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường 

a. Giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải 

- Sử dụng cây xanh với mật độ dày để ngăn ngừa bụi, khí thải và tiếng ồn; 

- Sử dụng thiết bị và phương pháp khai thác an toàn; 

- Sử dụng nước để khống chế bụi trong quá trình khai thác và chế biến; 

- Tiến hành lắp đặt hệ thống che chắn bụi, bạt che kín thùng xe; 

- Đối với quá trình nổ mìn trong khai thác tiến hành sử dụng phương pháp bắn 

mìn mới như vi sai phi điện, vi sai dây nổ kết hợp kíp nổ rải trên mặt nhằm giảm chấn 

động rung, đá văng cũng như đảm bảo an toàn cho người tham gia thực hiện nổ mìn; 

- Bê tông hóa tuyến đường vận chuyển. 

Ngoài ra tùy đặc thù của từng loại hình khoáng sản sẽ có những giải pháp giảm 

thiểu cụ thể và khi tiến hành thực hiện, tùy theo điều kiện khai thác từng mỏ mà có các 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm phù hợp. 

b. Bảo vệ môi trường đất trong hoạt động khai thác 

- Hạn chế chiếm dụng đất đai trong khai thác, bố trí hợp lý mặt bằng khu vực 

mỏ để tiết kiệm diện tích đất đai sử dụng; 

- Kết hợp quy hoạch đổ thải và quy hoạch thoát nước để chống bồi lấp, sa mạc 

hóa đất canh tác do đất đá thải, hạn chế biến dạng địa hình địa mạo; 

- Kiểm soát chặt chẽ việc đổ thải các chất rắn, dầu mỡ từ các thiết bị thi công 

nhằm hạ chế suy giảm chất lượng đất. 
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c. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 

- Xây dựng các hệ thống xử lý nước thải sản xuất, sinh hoạt và nước mưa chảy 

tràn từ khu vực khai thác bằng công nghệ thích hợp như phương pháp lắng cơ học, xử 

lý nước thải mỏ có tính axit cao bằng phương pháp kết hợp đá vôi kỵ khí với đất ngập 

nước. Kết hợp lắng cơ học với kỹ thuật vi sinh, … 

- Xây dựng hệ thống kênh, mương tách biệt nước mưa không cho vào khu vực 

hoạt động khoáng sản. 

d. Quản lý, thu gom và xử lý chất thải 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy haị phải thu gom, vận chuyển vào bờ để 

xử lý theo đúng quy định. Các phương tiện nạo vét phải trang bị thùng tập trung rác. 

- Đất đá thải phát sinh từ các mỏ vật liệu xây dựng phải tập trung về bãi thải. 

Quy hoạch bãi thải hợp lý, đúng kỹ thuật, hạn chế đất đá thải trôi dạt làm bồi 

lấp cây cối, hoa màu và sa mạc hóa vùng hạ lưu. Đối với các khoáng sản có chứa các 

chất độc hại, nền bãi thải cần được lót đệm các lớp chống thấm (sét, vải địa kỹ 

thuật,…) và sau khi kết thúc phải rải trên bề mặt bãi thải một lớp đất sét để chống hiện 

tượng thẩm thấu, hòa tan chất độc hại ra môi trường. 

- Nước thải sinh hoạt phải đầu tư xử lý theo quy định.  

7.2. GIẢI PHÁP CẢI TẠO, PHUC̣ HỒI MÔI TRƯỜNG SAU KHAI THÁC 

Cải tạo, phục hồi môi trường là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu 

vực môi trường bị tác động về gần với trạng thái ban đầu hoặc đạt được các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trường, phục vụ các mục đích có lợi cho con người. 

Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 55/2014/QH13 ngày 

23/3/2014), các tổ chức, cá nhân khi tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản 

phải có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và thực hiện các yêu cầu về 

bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường: 

a) Thu gom và xử lý nước thải theo quy định của pháp luật; 

b) Thu gom, xử lý chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải rắn; 

c) Có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế việc phát tán bụi, khí thải độc hại và tác 

động xấu khác đến môi trường xung quanh; 

d) Phải có kế hoạch cải tạo, phục hồi môi trường cho toàn bộ quá trình thăm dò, 

khai thác, chế biến khoáng sản và tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường trong quá 

trình thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; 

đ) Ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật. 

Việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối 

với hoạt động khai thác khoáng sản đã được quy định chi tiết tại Chương II Nghị định 

số19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Những quy định chung được nêu 

trong Điều 4 là: 

- Mọi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trình cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phương án cải tạo, phục hồi môi trường phải phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quy hoạch khai thác khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ môi 

trường của địa phương. 
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- Việc cải tạo, phục hồi môi trường phải được thực hiện ngay trong quá trình 

khai thác khoáng sản. 

Các mỏ khoáng được đưa vào quy hoạch đều đã được định hướng sử dụng mặt 

bằng sau khi kết thúc khai thác như để trồng cây, canh tác nông nghiệp, làm mặt bằng 

xây dựng; cải tạo thành hồ chứa nước phục hồi môi trường hoặc phục vụ tưới tiêu, 

nuôi trồng thuỷ sản nếu điều kiện thuận lợi. 

Tùy thuộc vào điều kiện địa chất khu vực, độ sâu kết thúc khai thác so với bề 

mặt địa hình xung quanh mà có biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường. Căn cứ vào 

các loại hình và độ sâu khai thác, có thể đưa ra một số biện pháp cải tạo và phục hồi 

môi trường cơ bản như sau: 

1. Các mỏ khai thác có độ sâu kết thúc lớn 

Với loại hình mỏ khai thác có độ sâu lớn hơn 5 mét so với địa hình xung quanh, 

về cơ bản sẽ tạo thành hồ chứa nước tự nhiên. Sau khi kết thúc khai thác phải san gạt 

cải tạo để củng cố độ ổn định bờ mỏ, trồng các loại cây thích hợp xung quanh hồ để 

tránh sạt lở.Sau đó, nếu điều kiện thuận lợi và tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể, có thể 

sử dụng hồ vào các mục đích tiếp theo như đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, cấp 

nước cho sinh hoạt, tưới tiêu cho nông nghiệp,… 

2. Các mỏ khai thác có độ sâu kết thúc nhỏ nhưng thấp hơn bề mặt xung quanh 

Liên quan đến loại hình này chủ yếu là các mỏ vật liệu san lấp với chiều sâu kết 

thúc khai thác phổ biến không quá 5 mét so với địa hình xung quanh và cũng tạo ra các 

hồ chứa nước tự nhiên. Ngoài phương pháp cải tạo và định hướng sử dụng như với các 

hồ sâu, loại hình kết thúc này còn có thể cải tạo thành ao hồ nuôi trồng thủy sản nếu 

điều kiện thuận lợi. 

3. Các mỏ có cao độ kết thúc khai thác bằng bề mặt địa hình xung quanh 

Liên quan đến loại hình này chủ yếu là các mỏ vật liệu san lấp, đá xây dựng.  

Với một số mỏ đá xây dựng, việc phục hồi môi trường sau khai thác bằng cách 

đắp đất để trồng cây hoặc canh tác nông nghiệp ít tính khả thi do chi phí quá lớn. Do 

vậy, phương án thích hợp nhất là tiến hành san gạt cải tạo mặt bằng cho bằng phẳng để 

làm quỹ đất cho xây dựng.  

Với các mỏ vật liệu san lấp, tuỳ thuộc vào điều kiện địa chất mà mặt bằng sau 

khai thác có thể cải tạo thành đất để trồng cây xanh, cây công nghiệp hoặc làm mặt 

bằng cho xây dựng các khu dân cư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

Trên đây là các định hướng chung về bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường, 

phục hồi khả năng sử dụng hợp lý đất trong và sau khi kết thúc khai thác đối với các 

mỏ khoáng sản được quy hoạch khai thác, sử dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Đối với từng mỏ cụ thể, để được cấp giấy phép khai thác phải có báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, dự án cải tạo ký quỹ phục hồi môi trường được cấp có thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về môi trường và khoáng sản. 

Trong đó đưa ra những giải pháp khống chế, khắc phục ô nhiễm, phương án phục hồi 

môi trường, phục hồi khả năng sử dụng hợp lý đất đai trong và sau khi kết thúc khai 

thác phù hợp với điều kiện thực tế của từng mỏ và định hướng quy hoạch của Tỉnh.
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Chương 8  

GIẢI PHÁP, TIẾN ĐÔ ̣TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ QUY HOAC̣H 

8.1. CÁC GIẢI PHÁP THƯC̣ HIÊṆ QUY HOAC̣H 

8.1.1. Về quy hoạch 

1. Bảo vệ nguồn vật liệu san lấp, cát xây dựng đã được quy hoạch: 

Việc khảo sát lựa chọn được một khu vực có khoáng sản thỏa mãn tất cả các 

điều kiện về địa chất, cảnh quan môi trường, an ninh quốc phòng và các lợi ích công 

cộng khác để được địa phương và các ngành chức năng thống nhất đưa vào quy hoạch 

khai thác là rất khó khăn. Do vậy, UBND các địa phương nơi có khoáng sản được quy 

hoạch khai thác phải có trách nhiệm tăng cường bảo vệ vùng quy hoạch, đồng thời rà 

soát, điều chỉnh những vùng quy hoạch của cấp huyện trái với quy hoạch sử dụng đất 

và quy hoạch khoáng sản của Tỉnh. Các sở, ngành trong Tỉnh cũng không quy hoạch 

phát triển ngành mình chồng lấn vùng quy hoạch khoáng sản khi chưa có ý kiến của 

Sở TN&MT. 

2. Xem xét bổ sung nguồn vật liệu san lấp, cát xây dựng từ việc nạo vét các 

công trình hồ thủy lợi, cát nhiêm̃ măṇ, cát sỏi lòng sông, lòng suối: 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay do tình hình bồi lắng 

của các hồ, việc nạo vét để tăng dung tích chứa nước của các hồ là cần thiết, khối 

lượng đất cát thu hồi có thể tận dụng làm vật liệu san lấp.  

8.1.2. Về công tác quản lý, sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường  

Quy điṇh quản lý nhà nước về hoaṭ đôṇg khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Khánh 

Hòa đa ̃đươc̣ ban hành theo Quyết điṇh số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của 

UBND Tỉnh. Quyết điṇh đa ̃ chỉ rõ trách nhiêṃ quản lý nhà nước về khoáng sản của 

từng sở, ban, ngành; UBND các cấp; trách nhiêṃ của các tổ chức, cá nhân hoaṭ đôṇg 

khoáng sản; quy điṇh chi tiết viêc̣ cấp phép hoaṭ đôṇg khoáng sản; 

Đối với việc nạo vét, thu hồi khoáng sản cát nhiễm mặn thưc̣ hiêṇ theo Điều 

12 Quyết điṇh số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Cũng theo Quyết điṇh này, đối với việc cấp giấy phép khai thác cát sỏi lòng 

sông, lòng suối trên địa bàn hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các suối 

nhỏ nằm ngoài quy hoạch khoáng sản của các địa bàn khác thuộc tỉnh Khánh Hòa 

thực hiện theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND Tỉnh 

quy định thủ tục cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng suối trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

Để sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, UBND Tỉnh se ̃tiếp tuc̣ 

thưc̣ hiêṇ các biêṇ pháp:  

1. Tổ chức công bố công khai, triển khai rộng rãi quy hoạch; tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về khoáng sản;  

2. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý về hoạt động khoáng sản:  

Việc kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý về hoạt động khoáng sản cần 

được tiếp tuc̣ thực hiện từ các Sở có trách nhiệm quản lý Nhà nước về khoáng sản và 
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công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Công Thương, Sở Xây dựng đến UBND cấp huyện, xã.  

3. Hoàn thiện các chính sách, quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản phù hợp 

với quy định của pháp luật về khoáng sản và điều kiện thực tế của Tỉnh;Nâng cao sự 

phối kết hợp giữa các sở, ban, ngành với các địa phương để quản lý tài nguyên tốt hơn 

và nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý các cấp. 

4. Tổ chức cấp phép hoạt động khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản 

theo quy hoạch và các quy định của Luật Khoáng sản; chủ động điều chuyển giữa trữ 

lượng khai thác và trữ lượng dự trữ để đáp ứng yêu cầu thực tế. 

5. Tăng cường công tác hậu kiểm; bảo vệ vùng quy hoạch. Thực hiện tốt các 

biện pháp bảo vệ môi trường trong và sau khi kết thúc khai thác khoáng sản; 

6. Định hướng và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ 

thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; loại bỏ dần những thiết bị lạc hậu, tiêu hao 

nhiều nguyên nhiên liệu hoặc gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường; nghiên cứu sản 

xuất ra các sản phẩm có giá trị cao để tăng giá trị tài nguyên. 

7. Tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tùy thuộc theo yêu cầu thực 

tế và theo đúng quy định của pháp luật. 

8.1.3. Giải pháp an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ  

a) Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp 

lệnh về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Cụ thể là: 

- Mỗi doanh nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản phải xây dựng nội quy, quy 

chế về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của mình để thực hiện. 

- Trước khi sử dụng người lao động, doanh nghiêp̣ phải tổ chức học tập pháp 

lệnh về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cùng nội quy của đơn vị. 

- Các doanh nghiệp bắt buộc phải trang bị đầy đủ cho người lao động trang bị 

bảo hộ lao động theo đúng đặc thù, tính chất của công việc. 

- Không ngừng cải thiện môi trường làm việc của người lao động; làm giảm 

thiểu đến mức thấp nhất việc gây ô nhiễm về tiếng ồn, gây bụi không khí, gây ô nhiễm 

nguồn nước mặt, nước ngầm tại các mỏ và xung quanh mỏ. 

- Đề cao công tác an toàn phòng chống cháy nổ. Các doanh nghiệp khai thác có 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp lệnh an toàn 

về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:  

+ Phải có giấy phép của cơ quan chức năng cấp; 

+ Phải có kho chứa mìn theo đúng quy chuẩn quốc gia, được cơ quan chức năng 

thẩm định; 

+ Bắt buộc phải có nội quy vận hành bãi nổ khai thác theo đúng quy định của 

pháp luật. Trong mỗi đợt nổ phải lập hộ chiếu nổ mìn cho từng lỗ nổ và toàn đợt nổ. 

Mỗi mỏ phải có một chỉ huy nổ mìn và các kỹ thuật viên nổ mìn đã được đào tạo cơ 

bản. Đặc biệt phải có tiêu lệnh nổ mìn được kiểm soát chặt chẽ trước giờ nổ và phải 

công bố rộng rãi đối với CBCNV trong mỏ và nhân dân xung quanh mỏ. 

b) Phải có chế độ thỏa đáng của đơn vị sử dụng người lao động đối với người 

lao động về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; có chế độ bồi dưỡng  

đúng mức với những tai nạn, rủi ro trong lao động cũng như có chế độ khen thưởng 
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kịp thời để khuyến khích sản xuất an toàn. 

c) Các sở, ngành có liên quan phải tăng cường kiểm tra giám sát các doanh 

nghiệp việc tuân thủ pháp lệnh về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. 

8.2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sau khi Quy hoạch khoáng sản được phê duyêṭ, để tổ chức thực hiện cần tiến 

hành các nhiêṃ vu ̣sau: 

8.2.1. Công bố, hướng dẫn triển khai thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h 

Sau khi quy hoạch được HĐND Tỉnh thông qua và UBND Tỉnh phê duyệt, 

UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở TN&MT tổ chức triển khai rộng rãi, công bố công khai quy 

hoạch đến các Sở ngành, UBND cấp huyện, xã, các doanh nghiệp hoạt động khoáng 

sản và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở TN&MT và UBND các cấp có quy 

hoạch khoáng sản công khai quy hoạch liên quan đến địa bàn quản lý tại trụ sở UBND 

huyện, xã để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện theo quy hoạch và giám sát việc thực 

hiện quy hoạch của các tổ chức, cá nhân khác. 

Đi đôi với việc công khai, triển khai rộng rãi quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở văn hóa Thông tin, Đài Phát thanh truyền hình và UBND các huyện đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến Luâṭ Khoáng sản năm 2010 và các văn bản 

hướng dâñ thi hành cho các cán bô ̣quản lý nhà nước từ tỉnh đến cấp xa ̃và các đơn vi ̣ 

hoaṭ đôṇg khoáng sản trên điạ bàn tỉnh. 

8.2.2. Khoanh điṇh các khu vưc̣ không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Căn cứ vào các tiêu chí khoanh điṇh khu vưc̣ không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản quy điṇh taị Khoản 1 Điều 78 Luật Khoáng sản và Điều 22 Nghi ̣ điṇh số 

158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Sở TN&MT sẽ chủ trì phối hơp̣ với 

các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyêṇ đề xuất, điều chỉnh, bổ sung, trình UBND 

tỉnh phê duyêṭ, triển khai thưc̣ hiêṇ. 

Các khu vưc̣ không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuôc̣ thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh Khánh Hòa đa ̃đươc̣ UBND Tỉnh phê duyêṭ theo Quyết định số 

522/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 và bổ sung theo Quyết điṇh số số 441/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2016.  

8.2.3. Theo dõi, giám sát thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h 

Sở TN&MT phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh xây dựng 

các chương trình liên ngành để tổ chức thực hiện Quy hoạch và tăng cường phối hợp 

kiểm tra, giám sát: 

- Thưc̣ hiêṇ thu hồi, quản lý, sử duṇg quy ̃đất trong và sau khi kết thúc khai thác 

theo đúng các quy điṇh của Luâṭ đất đai. 

- Trong hoaṭ đôṇg khai thác, chế biến khoáng sản phải tuân thủ triêṭ để công tác 

bảo vê ̣ môi trường. Các dư ̣ án ản sản xuất phải có báo cáo đánh giá tác đôṇg môi 

trường, bản cam kết bảo vê ̣môi trường, phải thưc̣ hiêṇ nghiêm túc công tác giám sát 

môi trường điṇh kỳ và thưc̣ hiêṇ phướng án phuc̣ hồi môi trường theo luâṭ điṇh. 

8.2.4. Bổ sung, điều chỉnh quy hoac̣h 

- Trong quá trình tổ chức triển khai thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h, nếu có những vấn đề 

phát sinh, vướng mắc, cần điều chỉnh bổ sung; các sở, ngành liên quan và UBND cấp 

huyêṇ kip̣ thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở TN&MT). 
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- Căn cứ tình hình thực tế, Sở TN&MT câp̣ nhâṭ, tham mưu cho UBND tỉnh 

điều chỉnh, bổ sung quy hoac̣h cho phù hơp̣.
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KẾT LUÂṆ VÀ KIẾN NGHI ̣

Báo cáo “Quy hoac̣h thăm dò, khai thác, sử duṇg khoáng sản tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030” do Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư và Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam là đơn vị tư 

vấn thực hiện. 

Dự án đã hoàn thành muc̣ tiêu, nhiêṃ vu ̣đề ra, các chương mục tuân thủ theo 

đề cương đươc̣ duyêṭ. Nôị dung của báo cáo Quy hoac̣h đã bám sát theo hướng dâñ taị 

Khoản 3 Điều 20 Nghi ̣ điṇh số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016; đáp ứng các yêu cầu  

về quy hoạch khoáng sản cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định taị 

Khoản 4 Điều 11 Nghi ̣ điṇh số 158/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. 

Báo cáo đa ̃ nêu khái quát về điạ chất – khoáng sản; hiêṇ traṇg thăm dò, khai 

thác và sử duṇg khoáng sản vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường trên điạ bàn Tỉnh; đánh 

giá kết quả thưc̣ hiêṇ kỳ quy hoac̣h trước, dư ̣báo nhu cầu sử duṇg khoáng sản và xác 

điṇh phương hướng, muc̣ tiêu thăm dò, khai thác khoáng sản trong giai đoaṇ mới. 

Trên cơ sở Quy hoạch khoáng sản giai đoạn trước, căn cứ vào nhu cầu sử duṇg 

khoáng sản của Tỉnh, theo các tiêu chí, quy điṇh của pháp luâṭ hiêṇ hành, các tác giả 

đa ̃tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh các khu vực quy hoac̣h cũ, khảo sát bổ sung 

thêm môṭ số khu vực để đưa vào quy hoac̣h trong giai đoaṇ phát triển mới: 

- Giữ nguyên 76 điểm quy hoạch cũ để đưa vào kỳ quy hoac̣h mới; 

- Điều chỉnh 20 điểm mỏ để chuyển tiếp sang quy hoạch mới; 

- Bổ sung 10 điểm mỏ (5 đất đá và 5 đất cát làm VLXDTT).  

Quy hoạch khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 có 96 vùng (31 đá 

xây dựng, 19 sét gạch ngói + sét bùn, 15 cát xây dựng, 32 vật liệu san lấp với tổng 

diện tích 6.253ha; Quy hoac̣h dư ̣trữ (Định hướng đến năm 2030) có thêm 12 vùng (7 

đá xây dựng, 1 sét gạch ngói + sét bùn, 3 vật liệu san lấp và 1 than bùn) với tổng diện 

tích 1.980ha. 

Báo cáo đã dự báo các tác động tiêu cực đến môi trường trong hoạt động 

khoáng sản và đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi môi trường sau khai thác. 

Dựa theo các quy định hiện hành, báo cáo đã đưa ra các giải pháp và tổ chức 

thực hiện quy hoạch. 

Kiến nghị 

Cát xây dựng thiếu hụt. Tiềm năng cát đồi liên quan đến các thành tạo tích tụ 

sườn các khối xâm nhập granitoid ở trong Tỉnh rất phong phú. Do đó, các tác giả kiến 

nghị cần mở đề án điều tra đánh giá tiềm năng cát đồi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Trong quá trình lâp̣ báo cáo tổng kết, đơn vị tư vấn đa ̃nhâṇ đươc̣ sư ̣côṇg tác 

nhiệt tình, có hiêụ quả của các chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban 

ngành, các điạ phương, các đơn vi ̣ và các chuyên gia liên quan của tỉnh Khánh Hòa. 

Xin chân thành cám ơn. 

Kính trình HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt báo cáo để Quy hoac̣h 

sớm đươc̣ triển khai thưc̣ hiêṇ. 

Trân trọng! 
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TÀI LIÊỤ THAM KHẢO CHÍNH 

1. Quy hoac̣h phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 

(Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa).  

2. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030 (Quyết điṇh số 4013/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa). 

3. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến 

năm 2015 và định hướng sau năm 2015(Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 

12/3/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 

4. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến 

năm 2015 và định hướng sau năm 2015 (Quyết điṇh số: 2155/QĐ-UBND ngày 

20/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 

SẢN PHẨM GIAO NỘP 

- Báo cáo thuyết minh Quy hoac̣h thăm dò, khai thác và sử duṇg khoáng sản tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và điṇh hướng đến năm 2030. 

- Bản đồ Quy hoac̣h thăm dò, khai thác và sử duṇg khoáng sản tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2016-2020 và điṇh hướng đến năm 2030 tỷ lệ 1:50.000. 

- Bản đồ điạ chất khoáng sản thưc̣ tế các khu vưc̣ khảo sát bổ sung và báo cáo 

thuyết minh kèm theo; 

- Tài liêụ nguyên thủy: Nhâṭ ký điạ chất, bản đồ lô ̣trình, thiết đồ công trình, tài 

liêụ phân tích mâũ 

file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/VanBanPhapLuat/1603_QD_UBND.pdf
file:///C:/Users/duongvancau/AppData/Local/Temp/_tc/VanBanPhapLuat/3-QH%20PTVLXD%20(du%20thao%20chua%20PD)/BCC%20QHVLXD%20Khánh%20Hòa%2030.4.2016.docx
../../Google_Drive/_KhanhHoa_010617/VanBanPhapLuat/628_QD-UBND_QHKS.doc
../../Google_Drive/KhanhHoa/VanBanPhapLuat/2155_QD_UBND.doc
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PHỤ LỤC BẢNG SỐ 01: CÁC KHU VỰC ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

TT Vị trí khu vực thăm dò 
Diện tích 

(ha) 
Loại  

khoáng sản 
Tên đơn vị được cấp phép 

Số giấy 
phép 

Ngày cấp 
Thời hạn 
TD,  kể từ 

ngày ký GP  
Ghi chú 

I Trước năm 2011 (25 khu vực) 664,69     25       

A Đất đá làm VLXD (12 khu vực) 238,71     12       

1 
Hòn Giốc Mơ, xã Ninh Lộc, thị xã 
Ninh Hòa 

37,09 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Công ty TNHH Tư vấn Thiết 
kế ADC 

440/GP-
UBND 

2/24/2009 12 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

2 
Hòn Nhọn, xã Cam Hòa, huyện 
Cam Lâm 

12,00 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Công ty Cổ phần Khoáng sản 
và Xây dựng Vạn Phúc 

496/GP-
UBND 

2/24/2009 12 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

3 
Xã Cam Phước Đông, thành phố 
Cam Ranh 

25,00 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Công ty TNHH Phước Thành 

1092/GP-
UBND 

 14/5/2009 15 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

4 Xã Suối Cát, huyện Cam Lâm 20,00 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Công ty CPBĐS DK Hà 
Quang 

2006/GP-
UBND 

 24/8/2009 07 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

5 
Xã Cam Phước Đông, thành phố 
Cam Ranh 

25,60 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Công ty TNHH Đá Hóa An 1 

2309/GP-
UBND 

9/8/2009 09 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

6 Xã Cam Thịnh Đông,  tp. Cam Ranh 11,00 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Công  ty TNHH một thành 
viên Thiên Phát 

2173/GP-
UBND 

9/7/2009 09 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

7 
Mỏ đá Cam Phước Đông, thị xã 
Cam Ranh 

25,00 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Công ty TNHH Vật liệu Xây 
dựng Tiến Lộc 

3014/GP-
UBND 

11/20/2009 16 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

8 
Mỏ đất san lấp xã Phước Đồng, tp. 
Nha Trang 

37,20 
Đất, đá 

VLXDTT 
Công ty CP Việt Thành 

691/GP-
UBND 

3/17/2010 07 tháng 
Hiện khu vực này nằm 
trong dự án đầu tư XDCT 

9 
Mỏ đá Hòn Nhọn, xã Cam Hòa, 
huyện Cam Lâm 

2,00 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
XN Khai thác đá và Xây dựng 
CT giao thông 

1090/GP-
UBND 

20/4//2010 12 tháng Đã được phê duyệt TLKS  

10 Xã Ninh Tịnh, thị xã  Ninh Hòa 15,00 
Đất, đá làm 
VLXD TT 

Công ty CP Du lịch Dịch vụ 
Vân Phong 

1989/GP-
UBND 

8/3/2010 7 tháng  
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

11 
Xã Cam Phước Đông, thành phố 
Cam Ranh 

18,42 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cty Cổ phần Thiên Phú Phát 

2227/GP-
UBND 

8/30/2010 7 tháng  
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

12 
mỏ đá Hòn Cậu, xã Suối Cát, huyện 
Cam Lâm 

10,40 
Đất, đá làm 
VLXD TT 

Cty CP XD công trình 505 
2531/GP-

UBND 
10/1/2010 7,5 tháng 

Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

B Cát xây dựng, có 3 khu vực 206,20     3       

1 
Cát  lòng sông trên địa bàn huyện 
Diên Khánh 

198,80 Cát VLXDTT Cty TNHH Trần Bình 
419/GP-
UBND 

2/8/2010 06 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

2 
Sông Lốp, xã Ninh Trung, xã Ninh 
An, thị xã  Ninh Hòa 

4,90 Cát VLXDTT DNTN TMDV Anh Tuấn 
891/GP-
UBND 

4/7/2010 4 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 
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TT Vị trí khu vực thăm dò 
Diện tích 

(ha) 
Loại  

khoáng sản 
Tên đơn vị được cấp phép 

Số giấy 
phép 

Ngày cấp 
Thời hạn 
TD,  kể từ 

ngày ký GP  
Ghi chú 

3 
mỏ cát bãi bồi lòng sông xã Ninh 
Hưng, thị xã  Ninh Hòa 

2,50 Cát VLXDTT 
Cty TNHH Thương mại Vận 
tải Hồng Phát 

2622/GP-
UBND 

10/13/2010 04 tháng  
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

C Sét gạch ngói, có 2 khu vực 91,12     2       

1 
Sét gạch ngói xã Diên Xuân, huyện 
Diên Khánh 

28,72 Sét gạch ngói Cty CPVLXD Khánh Hòa 
51/GP-
UBND 

 07/01/2010 06 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

2 
Sét gạch ngói xã Ninh Thân, thị xã  
Ninh Hòa 

62,40 Sét gạch ngói Cty CPVLXD Khánh Hòa 
920/GP-
UBND 

4/7/2010 06 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

D Đất san lấp, có 6 khu vực 125,80     6       

1 Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh 32,00 Đất san lấp Cty TNHH TMDV Vĩnh Phát 
2835/GP-

UBND 
11/5/2009 06 tháng 

Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

2 Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh 10,00 Đất san lấp Cty Cổ phần Long Phụng 
95/GP-
UBND 

1/12/2010 06 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

3 
Thôn Mỹ Á, xã Ninh Thủy, thị xã  
Ninh Hòa 

20,00 Đất san lấp Cty TNHH Thành Đạt 
1444/GP-

UBND 
6/7/2010 07 tháng 

Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

4 Xã Ninh Thọ, thị xã  Ninh Hòa 11,80 Đất san lấp Cty TNHH Việt Đức 
1603/GP-

UBND 
6/22/2010 12 tháng 

Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

5 Xã Suối Cát, huyện Cam Lâm 7,00 Đất san lấp 
Cty TNHH Thành Nguyên 
Phát 

1792/GP-
UBND 

7/14/2010 7 tháng  
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

6 Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh 45,00 Đất san lấp 
Cty CP Du lịch Dịch vụ Vân 
Phong 

2532/GP-
UBND 

10/1/2010 12 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

E Sét bùn, có 2 khu vực 2,86     2       

1 Xã Ninh Quang, thị xã  Ninh Hòa 2,00 Bùn khoáng 
Cty Cổ phần Nha Trang 
Seafoods F17 

3496/GP-
UBND 

12/31/2009 12 tháng 
Đã lập thủ tục thăm dò 
theo khoáng sản sét bùn 

2 
Bùn khoáng Tân Hưng, xã Ninh 
Hưng, thị xã  Ninh Hòa 

0,86 Bùn khoáng Cty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21 
2494/GP-

UBND 
9/28/2010 12 tháng 

Đã lập thủ tục thăm dò 
theo khoáng sản sét bùn 

II Năm 2011 có 12 khu vực 180,19     12       

  Đất, đá làm VLXD: 8 khu vực 138,27     8       

1 
mỏ đá Bồ Đà, xã Vạn Lương, xã 
Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh 

15,00 
Đất, đá làm 
VLXD TT 

Cty TNHH Mạnh Cường 
1649/GP-

UBND 
6/22/2011 06 tháng 

Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

2 Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh 29,15 
Đất, đá làm 
VLXD TT 

Cty CPKS và ĐT Sài Gòn 
1650/GP-

UBND  
6/30/2011 01 năm 

Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

3 
Mỏ đá Hòn Ngang, xã Diên Sơn, 
huyện Diên Khánh 

6,31 
Đá làm 

VLXDTT 
Cty Cổ phần Thiên Phú Phát 

991/GP-
UBND 

4/19/2011 04 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 
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TT Vị trí khu vực thăm dò 
Diện tích 

(ha) 
Loại  

khoáng sản 
Tên đơn vị được cấp phép 

Số giấy 
phép 

Ngày cấp 
Thời hạn 
TD,  kể từ 

ngày ký GP  
Ghi chú 

4 
Xã Cam Phước Đông, thị xã Cam 
Ranh 

20,86 
Đá làm 

VLXDTT 
Cty TNHH Lực Kỹ 

962/GP-
UBND 

4/15/2011 01 năm 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

5 
Xã Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh 
Tây 

12,75 
Đá làm VLXD 

TT 
Cty TNHH Khánh Ninh 

1371/GP-
UBND 

5/26/2011 01 năm 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

6 
Mỏ đá Hòn Ngang, xã Diên Sơn, 
huyện Diên Khánh 

17,00 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
DNTN Thanh Danh 

2001/GP-
UBND  

7/28/2011 18 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

7 
Mỏ đá Hòn Ngang, xã Diên Lâm, 
huyện Diên Khánh 

5,00 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cty Cổ phần Kỹ thuật cầu 
đường An Phong 

2084/GP-
UBND  

8/5/2011 16 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

8 Xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hoà 32,20 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cty TNHH Xây lắp số 1 

2363/GP-
UBND  

8/31/2011 24 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

  Cát xây dựng, có 1 khu vực 10,92     1       

1 
sông Chò, xã Khánh Đông, huyện 
Khánh Vĩnh 

10,92 
Cát làm 
VLXDTT 

Cty TNHH Khai thác và Kinh 
doanh Khoáng sản Nha 
Trang 

2001/GP-
UBND 

7/28/2011 01 năm 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

  Đất san lấp, có 2 khu vực 29,30     2       

1 
Thôn Mỹ Á, xã Ninh Thuỷ, thị xã 
Ninh Hoà 

12,00 Đất san lấp 
Cty Cổ phần Thanh Yến Vân 
Phong 

1304/GP-
UBND 

5/13/2011 01 năm 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

2 
Xã Cam Thịnh Đông, thành phố 
Cam Ranh 

17,30 Đất san lấp 
Cty Cổ phần Dịch vụ Vận tải 
ô tô Cam Ranh 

1755/GP-
UBND  

7/1/2011 06 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

  Sét bùn, có 1 khu vực 1,70     1       

1 Xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hoà 1,70 Bùn khoáng Tổng Cty Khánh Việt 
902/GP-
UBND 

4/6/2011 01 năm 
Đã thực hiện lập thủ tục 
thăm dò theo khoáng sản 
sét bùn 

III Năm 2012,  có 5 khu vực 67,69     5       

  Đất đá làm VLXDTT, có 2 KV 31,58     2       

1 
mỏ đất đá thông Dầu Sơn, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm 

19,88 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cty CP ĐT Dầu khí Nha 
Trang 

1719GP-
UBND 

17/7/2012 20 tháng Chưa tiến hành thăm dò 

2 xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh 11,70 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
DNTN Thanh Danh (hồ sơ 
GH) 

2900/GP-
UBND 

11/21/2012 13 tháng 
Đã được phê duyệt TLKS 
và cấp GPKTKS 

  Cát xây dựng, có 2 khu vực 7,11     2       

1 
Mỏ cát Gò Nổng đội 7, thôn Hòa 
Thiện 1, xã Ninh An, thị xã Ninh 
Hòa 

1,60 
Cát làm 
VLXDTT 

Cty CP Môi trường Khánh 
Hòa  

1278/GP-
UBND 

25/5/2012 12 tháng 

Đã lập BCKQ thăm dò. 
Tuy nhiên, không đúng 
quy định. Sở TNMT đã trả 
lại HS này 
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TT Vị trí khu vực thăm dò 
Diện tích 

(ha) 
Loại  

khoáng sản 
Tên đơn vị được cấp phép 

Số giấy 
phép 

Ngày cấp 
Thời hạn 
TD,  kể từ 

ngày ký GP  
Ghi chú 

2 
mỏ cát xã Cầu Bà, Khánh Nam, 
Khánh Vĩnh 

5,51 
Cát làm 
VLXDTT 

Cty TNHH KT&KD Khoáng 
sản Nha Trang 

940/GP-
UBND 

18/4/2012 20 tháng Chưa tiến hành thăm dò 

  Đất san lấp, có 1 khu vực 29,00     1       

1 
Núi Hòn Hèo, xã Ninh Thọ, p.Ninh 
Diêm, thị xã Ninh Hòa 

29,00 Đất san lấp Cty TNHH Xây lắp số 1 
932/GP-
UBND 

16/4/2012 24 tháng Chưa tiến hành thăm dò 

IV Năm 2013, có 3 khu vực 15,00     3       

  Đất đá làm VLXD, có 3 khu vực 15,00     3       

1 
 phường Ninh Giang, thị xã Ninh 
Hòa 

1,40 
Đất, đá 

VLXDTT 
DNTN Thanh An 

152/GP-
UBND 

10/1/2013 12 tháng Đã được phê duyệt TLKS  

2 
 xã Cam Thành Nam, thành phố 
Cam Ranh 

10,00 
Đất, đá 

VLXDTT 
Cty TNHH MTV Công trình 
Tân Cảng  

179/GP-
UBND  

14/01/2013 15 tháng Đã được phê duyệt TLKS 

3 
núi C10 thôn, Dốc Gạo, thị trấn Tô 
Hạp, huyện Khánh Sơn 

3,60 
Đất, đá 

VLXDTT 
Cty TNHH Thương mại và 
Xây dựng Phúc Lộc 

734/GP-
UBND 

22/3/2013 24 tháng Chưa tiến hành thăm dò 

V Năm 2014, có 6 khu vực 75,87     6       

  Đất đá làm VLXD, có 3 khu vực 40,36     3       

1 Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh 8,36 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cty TNHH BKG Nha Trang 

1936/GP-
UBND  

7/28/2014 24 tháng Đã được phê duyệt TLKS  

2 
xã Cam Thịnh Đông, thành phố 
Cam Ranh 

17,00 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cổ phần Khoáng Việt Khánh 
Hòa 

2784/GP-
UBND 

 17/10/2014 24 tháng Đã được phê duyệt TLKS  

3 xã Cam Phước Đông, tp Cam Ranh 15,00 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cổ phần Khoáng Việt Nha 
Trang 

 2783/GP-
UBND 

 17/10/2014 24 tháng Đang thăm dò KS  

  Đất san lấp, có 3 khu vực 35,51     3       

1 
xã Cam Thịnh Đông, thành phố 
Cam Ranh 

4,91 Đất san lấp Cty TNHH Quyết Thắng 
2785/GP-

UBND  
 17/10/2014 14 tháng, Đã được phê duyệt TLKS 

2 
núi Sải Me, xã Sông Cầu, huyện 
Khánh Vĩnh 

5,50 Đất san lấp 
Cty Cổ phần Khoáng sản Lan 
Anh 

3209/GP-
UBND 

11/26/2014 12 tháng 
BCKQTDKS đã trình 
UBND tỉnh 

3 xã Cam Thịnh Đông, tp Cam Ranh 25,10 Đất san lấp 
Cty TNHH Vương An Cam 
Ranh 

3685/GP-
UBND 

12/29/2014 18 tháng Đang thăm dò KS  

VI Năm 2015, có 11 khu vực 126,41     11       

  Đất đá làm VLXD, có 5 khu vực 121,10     5       

1 Xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa 19,09 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cty Cổ phần Dịch vụ Du lịch 
Vân Phong 

859/GP-
UBND 

4/9/2015 24 tháng Đã được phê duyệt TLKS 
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TT Vị trí khu vực thăm dò 
Diện tích 

(ha) 
Loại  

khoáng sản 
Tên đơn vị được cấp phép 

Số giấy 
phép 

Ngày cấp 
Thời hạn 
TD,  kể từ 

ngày ký GP  
Ghi chú 

2 Xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa 24,09 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cty Cổ phần Khoáng sản 
Peace 

858/GP-
UBND 

4/10/2015 24 tháng Đã được phê duyệt TLKS 

3 Xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa 38,70 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cty Cổ phần Việt Ren 

857/GP-
UBND 

4/11/2015 24 tháng Đã được phê duyệt TLKS 

4 Xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa 25,27 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cty Cổ phần Việt Trung 

860/GP-
UBND 

4/12/2015 24 tháng Đã được phê duyệt TLKS 

5 Xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh 13,95 
Đất, đá làm 

VLXDTT 
Cty TNHH Hiếu An 

3294/GP-
UBND 

11/12/2015 24 tháng Đang thăm dò KS  

  Sét bùn, có 6 khu vực 5,31     6       

1 Xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa 0,86 Sét bùn Cty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21 
3582/GP-

UBND 
12/10/2015 24 tháng Đang thăm dò KS  

2 
Xã Ninh Hưng, xã Ninh Lộc, thị xã 
Ninh Hòa 

0,98 Sét bùn Cty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21 
3583/GP-

UBND 
12/10/2015 24 tháng Đang thăm dò KS  

3 Xã Cam Phước Đông, tp Cam Ranh 0,71 Sét bùn Cty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21 
3585/GP-

UBND 
12/10/2015 24 tháng Đang thăm dò KS  

4 Xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa 1,70 Sét bùn Tổng Cty Khánh Việt 
3584/GP-

UBND 
12/10/2015 24 tháng Đang thăm dò KS  

5  xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa 0,56 Sét bùn Cty TNHH PONAGA 
3604/GP-

UBND 
12/15/2015 24 tháng Đang thăm dò KS  

6 xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa 0,50 Sét bùn Cty TNHH Hải Đăng 
3663/GP-

UBND 
12/17/2015 24 tháng Đang thăm dò KS  

VII Năm 2016, có 02 khu vực 3,37     2       

1 Xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa 1,90 Sét bùn 
Cty CP Du lịch - Khoáng nóng 
Nha Trang Seafoods F17 

2503/GP-
UBND, 

8/24/2016 24 tháng Đang thăm dò KS  

2 Xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa 1,47 Sét bùn 
2504/GP-

UBND 
8/24/2016 24 tháng Đang thăm dò KS  

  Cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII) 1.133,22     64       

  Đá làm VLXD 585,02     33       

  Cát xây dựng 224,23     6       

  Sét gac̣h ngói 91,12     2       

  Đất san lấp 219,61     12       

  Sét bùn 13,24     11       
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PHỤ LỤC BẢNG SỐ 02: CÁC KHU VỰC ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN 

TT 
Vị trí khu vực đã 

phê duyệt trữ 
lượng 

Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị chủ 
đầu tư 

QĐ phê 
duyệt trữ 

lượng 

Ngày phê 
duyệt 

Thăm dò theo GP 

Trữ lượng địa chất đã được phê duyệt 

Cấp 121 Cấp 122 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn m3) 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

Cát 
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(ngàn 
tấn) 

I Trước 2011 có 9 kv 100,40   9   5.467,07 36.895,51 - 706,91 1.523,22 37,21 - - 

a Đất đá làm VLXD 56,50   6   2.362,21 36.895,51 - 283,47 1.523,22 - - - 

1 
Xã Cam Phước 

Đông,  Cam Ranh 
25,60 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty TNHH Đá Hóa 
An 1 

1710/QĐ-
UBND 

7/1/2010 
2309/GP-UBND, 

08/9/2009 
1.434,20 27.970,77 - - - - - - 

2 
Xã Ninh Phú, thị xã 

Ninh Hòa 
0,90 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 
DNTN Quang Lý 

1770/QĐ-
UBND 

7/9/2010 
6554/UBND, 
08/12/2009 

- 3,37 - 35,82 - - - - 

3 
Xã Ninh Ích, thị xã 

Ninh Hòa 
1,00 

Đá làm 
VLXDTT 

DNTN Ba Hô 
2198/QĐ-

UBND 
8/25/2010 

6006/UBND, 
11/11/2009 

- 6,44 - - - - - - 

4 
Núi Hòn Cậu, xã 

Suối Cát, Cam Lâm 
20,00 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty CP BĐS Tài 
chính Dầu khí Hà 

Quang 

2400/QĐ-
UBND 

9/16/2010 
2006/GP-UBND, 

24/8/2009 
438,18 6.264,53 - 247,65 1.523,22 - - - 

5 
Xã Ninh Ích, thị xã 

Ninh Hòa 
2,00 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

DNTN Thuật 
Hoàng 

2579/QĐ-
UBND 

07/10/2010 
6752/UBND, 
22/12/2009 

89,80 10,20 - - - - - - 

6 
Xã Vạn Thạnh, 
huyện Vạn Ninh 

7,00 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Cty CP Đầu tư và 
Phát triển Vân 

Phong 

2951/QĐ-
UBND 

11/15/2010 
2045/UBND, 

27/4/2010 
400,03 2.640,21 - - - - - - 

b Cát xây dựng 4,90   1   - - - - - 37,21 - - 

7 
xã Ninh Trung, xã 
Ninh An, TX Ninh 

Hòa 
4,90 

Cát làm 
VLXDTT 

DNTN TMDV Anh 
Tuấn 

2373/QĐ-
UBND 

9/14/2010 
891/GP-UBND, 

07/4/2010 
- - - - - 37,21 - - 

c Đất san lấp 39,00   2   3.104,85 - - 423,44 - - - - 

8 
Xã Diên Thọ, huyện 

Diên Khánh 
32,00 

Đất san 
lấp 

Cty TNHH TMDV 
Vĩnh Phát 

1772/QĐ-
UBND 

7/9/2010 
2835/GP-UBND, 

05/11/2009 
2.289,85 - - 423,44 - - - - 

9 
Xã Suối Cát, huyện 

Cam Lâm 
7,00 

Đất san 
lấp 

Cty TNHH Thành 
Nguyên Phát 

2533/QĐ-
UBND 

10/1/2010 
2173/GP-UBND, 

07/9/2009 
815,00 - - - - - - - 

II Năm 2011, có 20 KV 472,87   20   11.292,14 39.991,25 839,60 3.315,89 13.386,64 4.424,29 124,63 20,62 

a Đất đá làm VLXD 144,53   12   4.872,71 39.991,25 - 1.645,61 13.386,64 - - - 
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TT 
Vị trí khu vực đã 

phê duyệt trữ 
lượng 

Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị chủ 
đầu tư 

QĐ phê 
duyệt trữ 

lượng 

Ngày phê 
duyệt 

Thăm dò theo GP 

Trữ lượng địa chất đã được phê duyệt 

Cấp 121 Cấp 122 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn m3) 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

Cát 
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(ngàn 
tấn) 

10 
xã Ninh Tịnh, thị xã 

Ninh Hoà 
15,00 

Đất, đá 
làm VLXD 

TT 

Cty CP Du lịch 
Dịch vụ Vân Phong 

1402/QĐ-
UBND 

5/31/2011 
1989/GP-UBND, 

03/8/2010 
- - - 818,01 5.424,67 - - - 

11 
Xã Vĩnh  Phương,  

tp Nha Trang 
10,00 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty CP Quản lý và 
XD ĐB Khánh Hoà 

119/QĐ-
UBND 

13/01/2011 
946/UBND, 

2/3/2010 
40,66 211,92 - - 526,35 - - - 

12 
Xã Cam Thịnh Đông, 

TP Cam Ranh 
4,40 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty CP Quản lý và 
XD ĐB Khánh Hoà 

62/QĐ-
UBND 

1/10/2011 
945/UBND, 

2/3/2010 
16,65 391,97 - - 211,10 - - - 

13 
Xã Cam Phước 
Đông, thành phố 

Cam Ranh 
18,42 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

CN Nha Trang-Cty 
Cổ phần Thiên 

Phú Phát 

1602/QĐ-
UBND 

6/17/2011 
2227/GP-UBND,  

30/8/2010 
797,96 6.796,15 - - 2.745,24 - - - 

14 
Xã Cam Phước 
Đông, thành phố 

Cam Ranh 
25,00 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty TNHH Vật liệu 
Xây dựng Tiến Lộc 

1493/QĐ-
UBND 

6/9/2011 
3014/GP-UBND, 

20/11/2009 
1.617,26 12.778,32 - - - - - - 

15 
Xã Cam Phước 
Đông, thành phố 

Cam Ranh 
25,00 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty TNHH Phước 
Thành 

1495/QĐ-
UBND; 

1877/QĐ-
UBND 

09/06/2011; 
06/8/2012 

1092/GP-UBND, 
14/5/2009 

1.279,52 14.697,39 - - - - - - 

16 
Xã Cam Hòa, huyện 

Cam Lâm 
2,00 

Đất, đá 
làm VLXD 

TT 

Xí nghiệp Khai 
thác đá và Xây 
dựng công trình 

giao thông 

1633/QĐ-
UBND 

6/21/2011 
1090/GP-UBND, 

20/4//2010 
36,73 219,37 - - - - - - 

17 
Xã Cam Hòa, huyện 

Cam Lâm 
12,00 

Đất, đá 
làm VLXD 

TT 

Cty Cổ phần 
Khoáng sản và 
Xây dựng Vạn 

Phúc 

1492/QĐ-
UBND 

09/6/2011 
496/GP-UBND, 

24/02/2009 
296,10 1.774,34 - 133,21 581,06 - - - 

18 
Xã Diên Lâm, huyện 

Diên Khánh 
2,00 

Đất, đá 
làm VLXD 

TT 

Cty TNHH Thạch 
Thảo 

1496//QĐ-
UBND 

6/9/2011 
6864/UBND, 
28/12/2009 

- 99,76 - - - - - - 

19 
Mỏ đá Hòn Ngang, 
xã Diên Thọ, huyện 

Diên Khánh 
10,00 

Đất, đá 
làm VLXD 

TT 
Cty TNHH Á Châu 

1600/QĐ-
UBND 

6/17/2011 
5236/UBND, 
05/10/2010 

- - - 271,79 1.691,74 - - - 

20 Mỏ đá Hòn Ngang, 
xã Diên Sơn, huyện 

10,31 Đất, đá 
làm 

Chi nhánh Nha 
Trang-Cty Cổ phần 

1892/QĐ-
UBND 

7/18/2011 
991/GP-UBND 
ngày 19/4/2011 

700,07 2.561,38 - - - - - - 
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TT 
Vị trí khu vực đã 

phê duyệt trữ 
lượng 

Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị chủ 
đầu tư 

QĐ phê 
duyệt trữ 

lượng 

Ngày phê 
duyệt 

Thăm dò theo GP 

Trữ lượng địa chất đã được phê duyệt 

Cấp 121 Cấp 122 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn m3) 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

Cát 
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(ngàn 
tấn) 

Diên Khánh VLXDTT Thiên Phú Phát 

21 
Mỏ đá Hòn Cậu, xã 

Suối Tân, huyện 
Cam Lâm 

10,40 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Cty Cổ phần Xây 
dựng công trình 

505 

1893/QĐ-
UBND; 

1740QĐ-
UBND 

18/07/2011; 
19/7/2012 

2531/GP-UBND 
ngày 01/10/2011 

87,77 460,66 - 422,60 2.206,48 - - - 

b Cát xây dựng 210,92   2   - - - 38,04 - 4.424,29 - - 

22 
sông Chò, xã Khánh 
Đông, huyện Khánh 

Vĩnh 
10,92 

Cát làm 
VLXDTT 

Cty TNHH Khai 
thác và Kinh doanh 
Khoáng sản Nha 

Trang 

3361/QĐ-
UBND 

12/12/2011 
925/GP-UBND 
ngày 08/2011 

- - - 38,04 - 157,68 - - 

23 Huyện Diên Khánh 200,00 
Cát làm 

VLXD TT 
Cty TNHH Trần 

Bình 
1641/QĐ-

UBND 
6/21/2011 

419/GP-UBND, 
8/02/2010 

- - - - - 4.266,62 - - 

c Sét gac̣h ngói 28,72   1   - - 839,60 - - - 124,63 - 

24 
Xã Diên Xuân, 

huyện Diên Khánh 
28,72 

Sét gạch 
ngói 

Cty CP VLXD 
Khánh Hòa 

249/QĐ-
UBND 

1/21/2011 
51/GP-UBND, 

05/01/2010 
- - 839,60 - - - 124,63 - 

d Đất san lấp 86,80   4   6.419,42 - - 1.632,24 - - - - 

25 
xã Vạn Hưng, huyện 

Vạn Ninh 
10,00 

Đất san 
lấp 

Cty Cổ phần Long 
Phụng 

1227/QĐ-
UBND 

5/13/2011 
95/GP-UBND, 

12/01/2010 
673,95 - - - - - - - 

26 
xã Vạn Thạnh, 

huyện Vạn Ninh 
45,00 

Đất san 
lấp 

Cty CP Du lịch 
Dịch vụ Vân Phong 

1702/QĐ-
UBND 

6/28/2011 
2532/GP-UBND, 

01/10/2010 
2.822,30 - - 1.632,24 - -  - 

27 
xã Ninh Thọ, thị xã 

Ninh Hòa 
11,80 

Đất san 
lấp 

Cty TNHH Việt 
Đức 

61/QĐ-
UBND 

1/10/2011 
1603/GP-UBND, 

22/6/2010 
1.273,68 - - - - - - - 

28 
thôn Mỹ Á, xã Ninh 
Thủy, thị xã Ninh 

Hoà 
20,00 

Đất san 
lấp 

Cty TNHH Thành 
Đạt 

914/QĐ-
UBND; 

777/QĐ-
UBND 

07/4/2011; 
23/3/2011 

1444/GP-UBND, 
07/6/2010 

1.649,49 - - - - - - - 

e Bùn khoáng 1,90   1   - - - - - - - 20,62 

29 
xã Ninh Quang, nay 
là thị xã Ninh Hòa 

1,90 
bùn 

khoáng 

Cty Cổ phần Nha 
Trang Seafoods 

F17 

1330/QĐ-
UBND 

5/20/2011 
3496/GP-UBND, 

31/12/2009 
- - - - - - - 20,62 

III Năm 2012, có 12 KV 380,59   12   4.561,21 10.363,95 2.135,58 2.862,85 20.785,94 4.266,62 - 45,19 

a Đất đá làm VLXD 75,15   5   1.079,38 10.363,95 - 2.862,85 20.785,94 - - - 
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TT 
Vị trí khu vực đã 

phê duyệt trữ 
lượng 

Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị chủ 
đầu tư 

QĐ phê 
duyệt trữ 

lượng 

Ngày phê 
duyệt 

Thăm dò theo GP 

Trữ lượng địa chất đã được phê duyệt 

Cấp 121 Cấp 122 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn m3) 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

Cát 
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(ngàn 
tấn) 

30 

Mỏ Bồ Đà xã Vạn 
Lương và xã Vạn 
Hưng, huyện Vạn 

Ninh 

18,35 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Cty TNHH Mạnh 
Cường 

1663/QĐ-
UBND 

7/9/2012 
1649/GP-UBND 
ngày 22/6/2011 

154,40 1.538,55 - 499,57 5.502,61 - - - 

31 
Thôn Ninh Tịnh, Xã 
Ninh Phước, thị xã 

Ninh Hòa 
32,20 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty TNHH Xây lắp 
số 1 

1749/QĐ-
UBND 

7/19/2012 
2363/GP-UBND 
ngày 31/8/2011 

- - - 2.360,50 14.064,73 - - - 

32 
Mỏ đá Hòn Ngang, 

Xã Diên Lâm, huyện 
Diên Khánh 

5,00 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Cty CP Kỹ thuật 
Cầu đường An 

Phong 

2227/QĐ-
UBND 

9/7/2012 
2084/GP-UBND 
ngày 05/8/2011 

158,14 2.123,67 - 2,78 47,69 - - - 

33 
Mỏ đá Tây Hòn 

Ngang, xã Diên Lâm, 
huyện Diên Khánh 

3,60 
Đá làm 

VLXDTT 

Cty CP QL&XD 
giao thông Khánh 

Hòa 

2263/QĐ-
UBND 

9/11/2012 
2572/GP-UBND 
ngày 07/10/2010 

- - - - 1.170,91 - - - 

34 

Mỏ đá Dốc Sạn, 
Cam Thịnh Đông, 
thành phố Cam 

Ranh 

16,00 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Cty TNHH Thiên 
Phát 

865/QĐ-
UBND 

4/9/2012 
2173/GP-UBND 
ngày 07/9/2009 

766,85 6.701,74 - - - - - - 

b Cát xây dựng 198,80   1   - - - - - 4.266,62 - - 

35 
Sông Cái và các 
nhánh sông Cái 

huyện Diên Khánh 
198,80 

Cát làm 
VLXDTT 

Cty TNHH Trần 
Bình 

1959/QĐ-
UBND 

8/8/2012 
419/GP-UBND, 
ngày 8/02/2010 

- - - - - 4.266,62 - - 

c Sét gac̣h ngói 68,50   1   - - 2.135,58 - - - - - 

36 
Xã Ninh Thân, thị xã 

Ninh Hòa 
68,50 

Sét gạch 
ngói 

Cty CP VLXD 
Khánh Hòa 

1587/QĐ-
UBND 

29/6/2012 
920/GP-UBND 
ngày 07/4/2010 

- - 2.135,58 - - - - - 

d Đất san lấp 34,60   2   3.481,83 - - - - - - - 

37 
Núi Ba Tu xã Cam 
Thịnh Đông, thành 

phố Cam Ranh 
19,11 

Đất san 
lấp 

Cty TNHH Minh 
Lộc 

2864/QĐ-
UBND 

16/11/2012 
1673/GP-UBND 
ngày 01/6/2011 

2.169,45 - - - - - - - 

38 
Núi Hòn Dung, xã 
Cam Thịnh Đông,  

tp Cam Ranh 
15,49 

Đất san 
lấp 

Cty CP Dịch Vụ 
Vận tải ô tô Cam 

Ranh 

3009/QĐ-
UBND 

12/4/2012 
1755GP-UBND 
ngày 01/7/2011 

1.312,38 - - - - - - - 

e Sét bùn 3,54   3   - - - - - - - 45,19 

39 
Thôn Tân Hưng 1, 

xã Ninh Hưng 
0,86 Sét bùn 

Cty TNHH Sao Mai 
TK21 

1191/QĐ-
UBND 

16/5/2012 
2494/GP-UBND 
ngày 28/9/2010 

- - - - - - - 13,20 
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TT 
Vị trí khu vực đã 

phê duyệt trữ 
lượng 

Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị chủ 
đầu tư 

QĐ phê 
duyệt trữ 

lượng 

Ngày phê 
duyệt 

Thăm dò theo GP 

Trữ lượng địa chất đã được phê duyệt 

Cấp 121 Cấp 122 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn m3) 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

Cát 
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(ngàn 
tấn) 

40 
Thôn Phước Lâm, 

Xã Ninh Xuân, thị xã 
Ninh Hòa 

1,70 Sét bùn 
Tổng Cty Khánh 

Việt 
1084/QĐ-

UBND 
5/3/2012 

902/GP-UBND 
ngày 6/4/2011 

- - - - - - - 7,80 

41 
Xã Ninh Lộc, thị xã 

Ninh Hòa 
0,98 Sét bùn 

Cty TNHH  Sao 
Mai TK21 

2264/QĐ-
UBND 

9/11/2012 
3613/UBND-KT 
ngày 18/7/2011 

- - - - - - - 24,20 

IV Năm 2013, có 05 KV 32,60   5   4.315,34 11.070,98 - 2,38 1.272,27 - - 9,30 

a Đất đá làm VLXD 31,39   3   4.315,34 11.070,98 - 2,38 1.272,27 - - - 

42 
phường Ninh Giang, 

thị xã Ninh Hòa 
0,53 

Đất, đá 
VLXDTT 

DNTN Thanh An 
2974/QĐ-

UBND 
11/21/2013 

152/GP-UBND 
ngày 01/10/2013 

- - - 2,38 47,81 - - - 

43 
xã Cam Phước 

Đông, TP Cam Ranh 
20,86 

Đất, đá 
VLXDTT 

Cty TNHH Lực Kỹ 
3069/QĐ-

UBND 
12/2/2013 

962/GP-UBND 
ngày 15/4/2011 

3.431,02 9.053,60 - - - - - - 

44 
xã Cam Thành Nam, 

tp Cam Ranh 
10,00 

Đất, đá 
VLXDTT 

Cty TNHH MTV 
Công trình Tân 

Cảng 

3070/QĐ-
UBND 

12/2/2013 
179/GP-UBND 

ngày 14/01/2013 
884,33 2.017,38 - - 1.224,46 - - - 

b Sét bùn 1,21   2   - - - - - - - 9,30 

45 
xã Ninh Lộc, thị xã 

Ninh Hòa 
0,50 Sét bùn 

Cty TNHH Hải 
Đăng 

401/QĐ-
UBND 

2/21/2013 
2060/GP-UBND 
ngày 17/8/2012 

- - - - - - - 1,94 

46 
xã Cam Phước 

Đông, TP Cam Ranh 
0,71 Sét bùn 

Cty TNHH Sao Mai 
Thế kỷ 21 

848/QĐ-
UBND 

4/8/2013 
1163/GP-UBND 
ngày 05/11/2012 

- - - - - - - 7,36 

V Năm 2014, có 02 KV 26,46   2   750,22 4.928,94 - 627,12 5.637,15 - - - 

a Đất đá làm VLXD 26,46   2   750,22 4.928,94 - 627,12 5.637,15 -  - 

47 
núi Hòn Ngang, xã 
Diên Sơn, huyện 

Diên Khánh 
11,65 

Đất, đá 
VLXDTT 

DNTN Thanh Danh 
437/QĐ-
UBND 

2/26/2014 
2900/GP-UBND 
ngày 21/11/2012 

- - - 627,12 5.637,15 - - - 

48 

mỏ đá Bắc Hòn 
Ngang, xã Diên Sơn, 
huyện Diên Khánh 

(TD nâng cấp TLKS) 

14,81 
Đất, đá 

VLXDTT 
Cty TNHH Hiển 

Vinh 
1931/QĐ-

UBND 
7/28/2014 

846/1999/QĐ-UB 
ngày 26/03/1999 

750,22 4.928,94 - - - - - - 

VI Năm 2015, có 05 KV 115,48   5   7.121,99 65.714,50 - - 909,93 - - - 

a Đất đá làm VLXD 115,48   5   7.121,99 65.714,50 - - 909,93 - - - 

49 
Xã Vạn Thạnh, 
huyện Vạn Ninh 

8,33 
Đất, đá 

VLXDTT 
Cty TNHH BKG 

Nha Trang 
2789/QĐ-

UBND 
10/5/2015 

1936/GP-UBND 
ngày 28/07/2014 

1.434,72 5.916,60 - - - - - - 
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TT 
Vị trí khu vực đã 

phê duyệt trữ 
lượng 

Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị chủ 
đầu tư 

QĐ phê 
duyệt trữ 

lượng 

Ngày phê 
duyệt 

Thăm dò theo GP 

Trữ lượng địa chất đã được phê duyệt 

Cấp 121 Cấp 122 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn m3) 

Đất  
(ngàn m3) 

Đá  
(ngàn m3) 

Cát 
(ngàn m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(ngàn 
tấn) 

50 
Xã Ninh Phước, thị 

xã Ninh Hòa 
19,09 

Đất, đá 
VLXDTT 

Cty CP Dịch vụ Du 
lịch Vân Phong 

1986/QĐ-
UBND 

7/23/2015 
859/GP-UBND 

ngày 09/04/2015 
693,25 11.191,69 - - 30,98 - - - 

51 
Xã Ninh Phước, thị 

xã Ninh Hòa 
24,09 

Đất, đá 
VLXDTT 

Cty Cổ phần 
Khoáng sản Peace 

1985/QĐ-
UBND 

7/23/2015 
858/GP-UBND 

ngày 10/04/2015 
1.475,43 13.878,80 - - 161,73 - - - 

52 
Xã Ninh Phước, thị 

xã Ninh Hòa 
38,70 

Đất, đá 
VLXDTT 

Cty Cổ phần Việt 
Ren 

1987/QĐ-
UBND 

2307/2015 
857/GP-UBND 

ngày 11/04/2015 
2.338,50 21.586,38 - - 516,13 - - - 

53 
Xã Ninh Phước, thị 

xã Ninh Hòa 
25,27 

Đất, đá 
VLXDTT 

Cty Cổ phần Việt 
Trung 

1984/QĐ-
UBND 

7/23/2015 
860/GP-UBND 

ngày 12/04/2015 
1.180,08 13.141,04 - - 201,09 - - - 

VII Năm 2016, có 02 KV 22,52   2   861,40 10.278,35 - - - - - - 

a Đất đá làm VLXD 17,00   1   501,82 10.278,35       

54 
tại phường Ba Ngòi, 

thành phố Cam 
Ranh 

17,00 
Đất, đá 

VLXDTT 

Cty Cổ phần 
Khoáng Việt 
Khánh Hòa 

2205/QĐ-
UBND 

7/28/2016 
2784/GP-UBND 

ngày 17 tháng 10 
năm 2014 

501,82 10.278,35 - - - - - - 

b Đất san lấp 5,52   1   359,58 - - - - - - - 

55 
tại núi Sải Me, xã 
Sông Cầu, huyện 

Khánh Vĩnh 
5,52 

Đất san 
lấp 

Cty Cổ phần 
Khoáng sản Lan 

Anh 

1746/QĐ-
UBND 

6/21/2016 
3209/GP-UBND 
ngày 26/11/2014 

359,58 - - - - - - - 

 Tổng cộng  1.150,92   55   34.369,36 179.243,47 2.975,18 7.515,15 43.515,14 8.728,12 124,63 75,11 

 Đá làm VLXD 466,51   34   21.003,68 179.243,47 - 5.421,43 43.515,14 - - - 

 Cát xây dựng 414,62   4   - - - 38,04 - 8.728,12 - - 

 Đất san lấp 165,92   9   13.365,68 - - 2.055,68 - - - - 

 Sét gac̣h ngói 97,22   2   - - 2.975,18 - - - 124,63 - 

 Sét bùn 6,65   6   - - - - - - - 75,11 

       

121+122 

Đá 222.758,61     

       Cát 8.728,12     

       Đất 41.884,52     

       Sét g. ngói 3.099,81     

       Sét bùn 75,11     

        Cộng 276.546,16     
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PHỤ LỤC SỐ 03: CÁC KHU VỰC ĐÃ ĐƯỢC UBND CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC 

TT Vị trí khu vực mỏ 
Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị 
được cấp 

phép 

Số giấy 
phép, ngày 

cấp 

Thời hạn 
KT,  kể từ 
ngày ký 

GP 

Trữ lượng địa chất huy động vào khai thác Công suất cấp phép khai thác 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát (ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát 
(ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Ghi chú 

I 
Trước 2011, có 04 khu 

vực 
54,81 

  
4 

 
- 17.334,25 - - - - 308,00 - - - 

 

I.1 Đất đá làm VLXD 54,81 
  

4 
 

- 17.334,25 - - - - 308,00 - - - 
 

1 
Núi Sầm, phường Ninh 
Giang, thị xã Ninh Hòa 

10,00 
Đá làm 

VLXDTT 

Cty CP VTTB 
GT Khánh 

Hoà 

1152/ 
QĐ-UB, 

05/5/1998 
30 năm - 846,00 - - - - 40,00 - - - Đã khai thác 

2 
Núi Sầm, phường Ninh 
Giang,  thị xã Ninh Hòa 

10,00 
Đá làm 

VLXDTT 
Cty TNHH 

Xây lắp số 1 

2620/ 
QĐ-UB, 

20/8/2003 
20 năm - 2.380,00 - - - - 80,00 - - - Đã khai thác 

3 
Xã Diên Lâm, huyện 

Diên Khánh 
20,00 

Đá làm 
VLXDTT 

Cty CP VTTB 
GT Khánh 

Hoà 

5681/ 
QĐ-UB, 

05/2/1997 
30 năm - 6.522,69 - - - - 110,00 - - - Đã khai thác 

4 
xã Diên Sơn, huyện 

Diên Khánh 
14,81 

Đá làm 
VLXDTT 

Cty TNHH 
Hiển Vinh 

846/QĐ-UB, 
26/3/1999 

30 năm - 7.585,56 - - - - 78,00 - - - Đã khai thác 

II 
Năm 2011, có 07khu 

vực 
66,73 

  
7 

 
3.295,60 25.990,35 37,00 - - 94,00 893,00 10,00 - - 

 

II.1 Đất đá làm VLXD 55,53 
  

5 
 

2.490,02 25.990,35 - - - 4,00 893,00 - - - 
 

1 
xã Cam Phước Đông, 

TP Cam Ranh 
25,60 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty TNHH Đá 
Hóa An 1 

903/GP-
UBND, 

06/4/2011 
30 năm 1.408,04 16.254,21 - - - - 490,00 - - - Đã khai thác 

2 
Hòn Giốc Mơ, xã Ninh 

Lộcthị xã Ninh Hòa 
19,63 

Đá làm 
VLXDTT 

Cty TNHH Tư 
vấn Thiết kế 

ADC 

1598/GP-
UBND, 

17/6/2011 
26 năm 1.046,16 8.700,31 - - - - 350,00 - - - Đã khai thác 

3 
Mỏ đá Đắc Lộc, xã Vĩnh 

Phương, Tp.  Nha 
Trang. 

4,40 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Cty CP Quản 
lý và XD 

Đường bộ 
Khánh Hoà 

1989/GP-
UBND 

27/7/2011 
20 năm - 605,35 - - - - 30,00 - - - Đã khai thác 

4 
Mỏ đá Dốc Sạn, xã 

Cam Thịnh Đông, TP 
CR 

5,00 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Cty CP Quản 
lý và XD 

Đường bộ 
Khánh Hoà 

1251/GP-
UBND 

12/8/2011 
20 năm - 428,11 - - - - 22,00 - - - Đã khai thác 

5 
Xã Ninh Phú, thị xã 

Ninh Hòa 
0,90 

Đất, đá 
làm 

DNTN Quang 
Lý 

2200/GP-
UBND, 

7.5 năm 35,82 2,37 - - - 4,00 1,00 - - - Đã khai thác 
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TT Vị trí khu vực mỏ 
Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị 
được cấp 

phép 

Số giấy 
phép, ngày 

cấp 

Thời hạn 
KT,  kể từ 
ngày ký 

GP 

Trữ lượng địa chất huy động vào khai thác Công suất cấp phép khai thác 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát (ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát 
(ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Ghi chú 

VLXDTT 17/8/2011 

II.2 Cát xây dựng 4,20 
  

1 
 

- - 37,00 - - - - 10,00 - - 
 

1 
Sông Lốp, xã Ninh 

Trung và xã Ninh An, thị 
xã Ninh Hoà 

4,20 
Cát làm 

VLXD TT 

DNTN 
Thương mại 
và Dịch vụ 
Anh Tuấn 

1897/GP-
UBND, 

18/7/2011 
04 năm - - 37,00 - - - - 10,00 - - 

 

II.3 Đất san lấp 7,00 
  

1 
 

805,58 - - - - 90,00 - - - - 
 

1 
Núi Hòn Xuân, xã Suối 
Cát, huyện Cam Lâm 

7,00 
Đất san 

lấp 

Cty TNHH 
Thành 

Nguyên Phát 

1047/GP-
UBND, 

25/4/2011 
09 năm 805,58 - - - - 90,00 - - - - Đã khai thác 

III 
Năm 2012, có 19 khu 

vực 
344,52 

  
19 

 
7.814,30 24.407,19 3.007,62 938,72 33,82 966,90 1.054,00 155,00 30,00 1,20 

 

III.1 Đất đá làm VLXD 110,71 
  

10 
 

2.577,71 24.407,19 - - - 251,90 1.054,00 - - - 
 

1 
Khu vực Hồ Sâu, thôn 

Vĩnh Yên, xã Vạn 
Thạnh, huyện Vạn Ninh 

7,00 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Cty CP Đầu 
tư và Phát 
triển Vân 
Phong 

1379/GP-
UBND, 

11/6/2012 
18 năm 266,89 2.054,08 - - - 16,00 120,00 - - - 

Đã CN QKTKS cho 
Cty Hố Sâu theo GP 
số 301/GP-UBND, 

04/02/2015 

2 
Xã Ninh Ích, thị xã Ninh 

Hòa 
3,00 

Đá làm 
VLXDTT 

DNTN Thuật 
Hoàng 

1303/GP-
UBND, 

29/5/2012 
09 năm 66,00 9,20 - - - - 1,00 - - - Đã khai thác 

3 
Xã Ninh Ích, thị xã Ninh 

Hòa 
1,00 

Đá làm 
VLXDTT 

DNTN Ba Hô 
1400/GP-

UBND, 
11/6/2012 

08 năm - 5,50 - - - - 0,70 - - - Đã khai thác 

4 
Xã Ninh Phước, thị xã 

Ninh Hòa 
15,00 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty CP DLDV 
Vân Phong 

1699/GP-
UBND, 

12/7/2012 
20 năm 773,66 3.819,40 - - - 45,00 200,00 - - - 

 

5 
Xã Diên Lâm, huyện 

Diên Khánh 
2,00 

Đá làm 
VLXDTT 

Cty TNHH 
Thạch Thảo 

1304/GP-
UBND, 

29/5/2012 
30 năm - 67,99 - - - - 2,30 - - - Đã khai thác 

6 
Mỏ đá Hòn Ngang, xã 
Diên Sơn, huyện Diên 

Khánh 
10,31 

Đá, đất 
làm 

VLXDTT 

Chi nhánh 
Nha Trang-

Cty CP Thiên 
Phú  Phát 

2218/GP-
UBND, 

6/9/2012 

12 năm 8 
tháng 

599,27 1.491,78 - - - 80,00 120,00 - - - Đã khai thác 

7 
xã Cam Phước Đông, 
thành phố Cam Ranh 

25,00 
Đá, đất 

làm 
VLXDTT 

Cty TNHH 
Tiến Lộc 

1810/GP-
UBND, 

30/7/2012 
30 năm 55,48 6.492,87 - - - 3,80 200,00 - - - Đã khai thác 

8 xã Cam Phước Đông, 25,00 Đá, đất Cty TNHH 2119/GP- 30 năm 53,83 7.151,62 - - - 3,80 200,00 - - - Đã khai thác 



- 128 - 
 

TT Vị trí khu vực mỏ 
Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị 
được cấp 

phép 

Số giấy 
phép, ngày 

cấp 

Thời hạn 
KT,  kể từ 
ngày ký 

GP 

Trữ lượng địa chất huy động vào khai thác Công suất cấp phép khai thác 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát (ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát 
(ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Ghi chú 

thành phố Cam Ranh làm 
VLXDTT 

Phước 
Thành 

UBND, 
27/8/2012 

9 
Mỏ đá Hòn Nhọn, xã 

Cam Hòa, huyện Cam 
Lâm 

12,00 
Đá, đất 

làm 
VLXDTT 

Cty CPKS 
Vạn Phúc 

1640/GP-
UBND, 

5/7/2012 
29,5 năm 330,23 1.672,84 - - - 50,00 60,00 - - - Đã khai thác 

10 
Xã Suối Tân, huyện 

Cam Lâm 
10,40 

Đá, đất 
làm 

VLXDTT 

Cty Cổ phần 
Xây dựng 
công trình 

505 

1958/GP-
UBND, 

8/8/2012 
12,5  năm 432,36 1.641,91 - - - 53,30 150,00 - - - 

Đã bị thu hồi GPKT 
do vi phạm LKS 

III.2 Cát xây dựng 136,21 
  

2 
 

- - 3.007,62 - - - - 155,00 - - 
 

1 
Xã ninh Hưng, thị xã 

Ninh Hòa 
2,50 

Cát làm 
VLXDTT 

Cty TNHH 
Thương mại 

– Vận tải 
Hồng Phát 

1032/GP-
UBND, 

25/4/2012 
04 năm - - 20,06 - - - - 5,00 - - Đã cấp GH năm 2016 

2 
Sông Cái, huyện Diên 

Khánh 
133,71 

Cát làm 
VLXDTT 

Cty TNHH 
Trần Bình 

2169/GP-
UBND, 

31/8/2012 
20,5 năm - - 2.987,56 - - - - 150,00 - - 

Hết hiệu lực GP;  bị 
thu hồi GP (QĐ thu 

hồi số 575/QĐ-UBND  
ngày 12/3/2015) do vi 

phạm LKS 

III.3 Đất san lấp 66,55 
  

4 
 

5.236,59 - - - - 715,00 - - - - 
 

1 
Xã Vạn Hưng, huyện 

Vạn Ninh 
10,00 

Đất san 
lấp 

Cty CP Long 
Phụng 

2124/GP-
UBND, 

27/8/2012 
8,5 năm 592,85 - - - - 75,00 - - - - 

Hết hiệu lực GP (Cty 
đã trả lại GP đã được 
UBND chấp thuận tại 

QĐ số 2420/QĐ-
UBND ngày 
15/9/2014 

2 
Xã Ninh Thọ, thị xã 

Ninh Hòa 
11,80 

Đất san 
lấp 

Cty TNHH 
Việt Đức 

1031/GP-
UBND, 

25/4/2012 
13 năm 1.264,26 - - - - 95,00 - - - - Đã khai thác 

3 
Xã Cam Thịnh Đông, 
thành phố Cam Ranh 

12,75 
Đất san 

lấp 
Cty TNHH 

Khánh Ninh 

1399/GP-
UBND, 

11/6/2012 
12,5  năm 1.215,19 - - - - 95,00 - - - - Đã khai thác 

4 
Núi Hòn Rọ, Diên Thọ, 

huyện Diên Khánh 
32,00 

Đất san 
lấp 

Cty TNHH 
TM&DV Vĩnh 

Phát 

3172/GP-
UBND; 

19/12/2012 
5  năm 2.164,29 - - - - 450,00 - - - - 

 

III.4 Sét gạch ngói 28,72 
  

1 
 

- - - 938,72 - - - - 30,00 - 
 

1 
Xã Diên Xuân, huyện 

Diên Khánh 
28,72 

Sét gạch 
ngói 

Cty CP VLXD 
Khánh Hòa 

1516/GP-
UBND, 

8,5 năm - - - 938,72 - - - - 30,00 - 
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TT Vị trí khu vực mỏ 
Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị 
được cấp 

phép 

Số giấy 
phép, ngày 

cấp 

Thời hạn 
KT,  kể từ 
ngày ký 

GP 

Trữ lượng địa chất huy động vào khai thác Công suất cấp phép khai thác 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát (ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát 
(ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Ghi chú 

21/6/2012 

III.5 Sét bùn 2,33 
  

2 
 

- - - - 33,82 - - - - 1,20 
 

1 
Tân Hưng 1, xã Ninh 

Hưng, thị xã Ninh Hòa 
0,43 Sét bùn 

Cty TNHH 
Sao Mai TK 

21 

2631/GP-
UBND, 

23/10/2012 
22 năm - - - - 13,20 - - - - 0,60 

Hết hiệu lực GPdo bị 
thu hồi GP theo chỉ 
đạo của Bộ TNMT 

2 
Xã Ninh Quang, thị xã 

Ninh Hòa 
1,90 Sét bùn 

Cty CP Nha 
Trang 

Seafoods 
F17 

1398/GP-
UBND, 

11/6/2012 
30 năm - - - - 20,62 - - - - 0,60 

Hết hiệu lực GPdo bị 
thu hồi GP theo chỉ 
đạo của Bộ TNMT 

IV Năm 2013, 10 khu vực 144,91 
  

10 
 

8.057,15 18.727,28 71,70 - 25,80 661,48 737,48 15,00 - 1,20 
 

IV.1 Đất đá làm VLXD 74,37 
  

5 
 

2.143,14 18.727,28 - - - 96,48 737,48 - - - 
 

1 
mỏ đá Bồ Đà, xã Vạn 

Hưng, huyện Vạn Ninh 
29,15 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty Cổ phần 
Khoáng sản 

và Đầu tư Sài 
Gòn 

677/GP-
UBND, 

15/3/2013 
28 năm 1.157,64 8.166,96 - - - 44,00 300,00 - - - 

 

2 
Phường Ninh Thủy, thị 

xã Ninh Hòa 
18,20 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty CP 
Thanh Yến 
Vân Phong 

982/GP-
UBND, 

23/4/2013 
15,4 năm 92,90 508,86 - - - 6,20 34,00 - - - 

 

3 
mỏ đá Tây Hòn Ngang, 

xã Diên Lâm, huyện 
Diên Khánh 

5,00 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Cty Cổ phần 
Cổ phần Kỹ 
thuật cầu 
đường An 

Phong 

1926/GP-
UBND, 

09/8/2013 
17,5 năm 117,41 1.692,96 - - - 12,28 100,00 - - - Đã khai thác 

4 
Xã Cam Phước đông, 
thành phố Cam Ranh 

18,42 
Đất, đá 

làm 
VLXD TT 

CN Nha 
Trang- Cty 
CP Thiên 
Phú Phát 

3510/GP-
UBND, 

31/12/2013 
29 năm 775,19 7.403,95 - - - 34,00 260,00 - - - 

 

5 
Xã Diên Lâm, huyện 

Diên Khánh 
3,60 

Đá làm 
VLXD TT 

Cty Cổ phần 
Quản lý và 
Xây dựng 

Giao thông 
Khánh 

3511/GP-
UBND, 

31/12/2013 
22 năm - 954,54 - - - - 43,48 - - - Đã khai thác 

IV.2 Cát xây dựng 2,40 
  

1 
 

38,04 - 71,70 - - - - 15,00 - - 
 

1 
Sông Chò, xã Khánh 
Đông, huyện Khánh 

Vĩnh 
2,40 

Cát làm 
VLXDTT 

Cty TNHH 
KT&KD 

Khoáng sản 
Nha Trang 

1958/GP-
UBND, 

13/8/2013 

đến ngày 
31/12/201

5 
38,04 - 71,70 - - - - 15,00 - - 

Đang lập thủ tục 
GHGPKTKS 
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TT Vị trí khu vực mỏ 
Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị 
được cấp 

phép 

Số giấy 
phép, ngày 

cấp 

Thời hạn 
KT,  kể từ 
ngày ký 

GP 

Trữ lượng địa chất huy động vào khai thác Công suất cấp phép khai thác 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát (ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát 
(ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Ghi chú 

IV.3 Đất san lấp 65,00 
  

2 
 

5.875,96 - - - - 565,00 - - - - 
 

1 
thôn Viñh Yên, Xã Vạn 
Thạnh, huyện Vạn Ninh 

45,00 
Đất san 

lấp 

Cty CP Du 
lịch Dịch vụ 
Vân Phong 

2343/GP-
UBND, 

24/9/2013 
10,6 năm 4.454,54 - - - - 400,00 - - - - 

 

2 
phường Ninh Thủy, thi ̣

xã Ninh Hòa 
20,00 

Đất san 
lấp 

Cty TNHH 
Thành Đaṭ 

3117/GP-
UBND, 

06/12/2013 
9,5 năm 1.421,42 - - - - 165,00 - - - - Đã khai thác 

IV.4 Sét bùn 3,14 
  

2 
 

- - - - 25,80 - - - - 1,20 
 

1 
xã Ninh Lộc, thị xã Ninh 

Hòa 
1,44 Sét bùn 

Cty TNHH 
Sao Mai TK 

21 

920/GP-
UBND, 

15/4/2013 
30 năm - - - - 18,00 - - - - 0,60 

Hết hiệu lực GPdo bị 
thu hồi GP theo chỉ 
đạo của Bộ TNMT 

2 
xã Ninh Xuân, thị xã 

Ninh Hà 
1,70 Sét bùn 

Tổng Cty 
Khánh Việt 

1030/GP-
UBND, 

25/4/2013 

12 năm 10 
tháng 

- - - - 7,80 - - - - 0,60 
Hết hiệu lực GPdo bị 

thu hồi GP theo chỉ 
đạo của Bộ TNMT 

V 
Năm 2014, có 03 khu 

vực 
48,35 

  
3 - 668,34 7.893,80 - - - 68,00 399,00 - - - 

 

V.1 Đất đá làm VLXD 48,35 
  

3 
 

668,34 7.893,80 - - - 68,00 399,00 - - - 
 

1 
mỏ đá Bồ Đà, xã Vạn 
Lương, xã Vạn Hưng, 

huyện Vạn Ninh 
18,35 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty TNHH 
Mạnh Cường 

63/GP-UBND, 
09/01/2014 

05 năm 100,00 600,00 - - - 20,00 100,00 - - - 

KV này đã được cấp 
lại GPKT điều chỉnh 

về thời hạn, trữ lượng 
KT theo GP số 

1082/GP-UBND, 
05/5/2015 

2 
Xã Diên Thọ, huyện 

Diên Khánh 
10,00 

Đá làm 
VLXDTT 

Cty Cổ phần 
Á Châu 

72/GP-UBND, 
09/01/2014 

20,5 năm - 1.044,82 - - - - 49,00 - - - Đã khai thác 

3 
núi Hòn Cậu, xã Suối 
Cát, huyện Cam Lâm 

20,00 
Đất, đá 

làm 
VLXDTT 

Cty Cổ phần 
Bất động sản 

Hà Quang 

3696/GP-
UBND, 

30/12/2014 
20 năm 568,34 6.248,98 - - - 48,00 250,00 - - - 

 

VI 
Năm 2015, có 05 khu 

vực 
73,55 

  
5 - 4.127,61 20.629,96 - - - 204,21 810,00 - - - 

 

VI.1 Đất đá làm VLXD 73,55 
  

5 
 

4.127,61 20.629,96 - - - 204,21 810,00 - - - 
 

1 
mỏ Hố Sâu, xã Vạn 

Thạnh, huyện Vạn Ninh 
7,00 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty TNHH 
VLXD Hố 

Sâu  (CN từ 
Cty CP ĐTPT 
Vân Phong) 

301/GP-
UBND, 

04/02/2015 

đến ngày 
11/6/2029 

266,89 2.054,08 - - - 16,00 120,00 - - - 
Khu vực cấp CN 

QKTKS 
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TT Vị trí khu vực mỏ 
Diện 
tích  
(ha) 

Loại 
khoáng 

sản 

Tên đơn vị 
được cấp 

phép 

Số giấy 
phép, ngày 

cấp 

Thời hạn 
KT,  kể từ 
ngày ký 

GP 

Trữ lượng địa chất huy động vào khai thác Công suất cấp phép khai thác 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát (ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Đất (ngàn 
m3) 

Đá (ngàn 
m3) 

Cát 
(ngàn 
m3) 

SGN 
(ngàn 
m3) 

SB 
(tấn) 

Ghi chú 

2 
mỏ đá Bồ Đà, xã Vạn 
Lương, xã Vạn Hưng, 

huyện Vạn Ninh 
18,35 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty TNHH 
Mạnh Cường 

1082/GP-
UBND, 

05/5/2015 

đến ngày 
19/12/204

3 
600,00 3.600,00 - - - 20,00 120,00 - - - 

Khu vực cấp điều 
chỉnh GPKTKS 

3 
Mỏ đá Hòn Ngang, xã 
Diên Sơn, huyện Diên 

Khánh 
11.652 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

DNTN Thanh 
Danh 

2132/GP-
UBND, 

6/8/2015 

23 năm 7 
tháng 

559,72 2.736,24 - - - 30,00 120,00 - - - Đã khai thác 

4 
mỏ Dốc Sạn, xã Cam 
Thịnh Đông, TP Cam 

Ranh 
16,00 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty TNHH 
Sản xuất 

VLXDThành 
Đạt 

1723/GP-
UBND, 

30/6/2015 

28 năm 4 
tháng 

744,83 4.154,51 - - - 48,21 150,00 - - - Đã khai thác 

5 
xã Ninh Phước, thị xã 

Ninh Hòa 
32,20 

Đất, đá 
làm 

VLXDTT 

Cty TNHH 
Xây lắp số 1 

3581/GP-
UBND, 

10/12/2015 

27 năm 6 
tháng 

1.956,17 8.085,13 - - - 90,00 300,00 - - - 
 

VII Năm 2016 (02 kv) 7,41 
  

2 
 

524,88 - 14,93 - - 49,00 - 5,00 - - 
 

VII.1 Cát xây dựng 2,5 
  

1 
 

- - 14,93 - - - - 5,00 - - 
 

1 Xã Ninh Hưng 2,5 
Cát làm 
VLXDTT 

Cty TNHH 
Thương mại 

– Vận tải 
Hồng Phát 

1966/GP-
UBND, 

08/7/2016 
04 năm - - 14,93 - - - - 5,00 - - 

GH Giấy phép số 
1032/GP-UBND, 

25/4/2012 

VII.2 Đất san lấp 4,91 
  

1 
 

524,88 - - - - 49,00 - - - - 
 

2 xã Cam Thịnh Đông 4,91 
Đất san 

lấp 
Cty TNHH 

Quyết Thắng 

2444/GP-
UBND, 

18/8/2016 
11.5 năm 524,88 - - - - 49,00 - - - - 

 

 Cộng 
(I+II+III+IV+V+VI+VII) 

740,29 
  

50 
 

24.487,87 114.982,83 3.131,25 938,72 59,61 2.043,60 4.201,48 185,00 30,00 2,40 
 

 
Đá làm VLXD 417,32 

  
32 

 
12.006,81 114.982,83 - - - 624,60 4.201,48 - - - 

 

 
Cát xây dựng 145,31 

  
5 

 
38,04 - 3.131,25 - - - - 185,00 - - 

 

 
Đất san lấp 143,46 

  
8 

 
12.443,01 - - - - 1.419,00 - - - - 

 

 
Sét gac̣h ngói 28,72 

  
1 

 
- - - 938,72 - - - - 30,00 - 

 

 
Sét bùn 5,47 

  
4 

 
- - - - 59,61 - - - - 2,40 

 

 


