
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-CN 
 

Thanh Hóa, ngày      tháng    năm 2021 

V/v tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về quản lý, hoạt 

động tài nguyên khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh. 

 

 

                           Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,  

  Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính,  

  Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận 

chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến 

tích cực và từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công 

trình, dự án, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy 

nhiên, hoạt động khoáng sản vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Khai thác 

khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông; việc tập kết, 

vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn và xử lý kịp 

thời; vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản không đúng thiết kế mỏ, khai thác 

ngoài phạm vi, ranh giới, vượt công suất được quy định trong giấy phép; tình 

trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản gây ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy 

ra,… Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên 

nhân chủ yếu là do sự chỉ đạo thiếu kiên quyết của một số ngành, cơ quan chức 

năng và chính quyền địa phương, sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các cấp, các 

ngành trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thực hiện nhiều dự 

án trọng điểm của Quốc gia và của tỉnh; dự báo trong thời gian tới, nhu cầu sử 

dụng vật liệu (đất, đá, cát) sẽ tăng cao, tiềm ẩn các nguy cơ trong quá trình khai 

thác, vận chuyển vật liệu sẽ ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường, an ninh, 

trật tự, an toàn - xã hội. 

Để đảm bảo đáp ứng đủ nguồn cung cấp vật liệu thực hiện các dự án trên 

địa bàn tỉnh (đặc biệt là dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn 

tỉnh) và tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước 

về tài nguyên khoáng sản đối với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan; trên 

cơ sở đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 760/TTr-CAT-PV01 ngày 
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12/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5840/STNMT-TNKS 

ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp 

tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước về quy hoạch, thăm dò, khai thác và xử lý vi phạm khoáng sản 

theo Luật khoáng sản số 60/2010/QH12; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy 

định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, Nghị định số 

36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Quyết định số 

957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng 

chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 

16/6/2021 của Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai 

thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đầu tư 

xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai 

đoạn 2017 - 2020, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh về việc “Phê 

duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa”, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các quy 

định của pháp luật có liên quan. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ động, tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản theo đúng quy định 

của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường theo quy định; nâng 

cao chất lượng thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai 

thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; kiên quyết tham mưu cho UBND 

tỉnh không cấp giấy phép, gia hạn giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân vi 

phạm quy định của pháp luật trong thăm dò, khai thác khoáng sản; dừng khai 

thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không 

hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

b) Tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản lắp đặt 

cân tải trọng, ký cam kết không xếp dỡ hàng quá tải trọng, quá khổ lên phương 

tiện; chịu trách nhiệm hoàn trả, sửa chữa hư hỏng các công trình giao thông do 

quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản trước khi trình UBND tỉnh hồ sơ cấp 

giấy phép khai thác khoáng sản. 

c) Chủ trì, tham mưu thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 

của Chính phủ; cắt giảm thời gian thẩm định, xử lý hồ sơ (cấp phép mỏ mới) 

còn ít nhất 2/3 thời gian theo quy định đối với các thủ tục liên quan đến cấp 

phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án 
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đường cao tốc; cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ nâng công suất khai thác còn ít 

nhất 1/2 thời gian theo quy định. Khi tham mưu trình UBND tỉnh cấp Giấy phép 

khai thác phải quy định trách nhiệm của đơn vị được cấp phép phải huy động 

toàn bộ công suất khai thác ghi trong giấy phép để cấp vật liệu cho Dự án đường 

cao tốc. Đối với trường hợp nâng công suất, chỉ tham mưu UBND tỉnh cho phép 

nâng công suất khai thác đảm bảo theo nội dung điểm b Mục 1, điểm a, d, e Mục 

2 Nghị quyết số 60/NQ-CP; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh quyết định dừng áp 

dụng “cơ chế đặc thù” trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường cung cấp cho dự án đường bộ cao tốc sau khi nhà thầu thi 

công đã khai thác đủ khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

cung cấp cho Dự án đường cao tốc; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan 

thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ, trả lại mỏ và đất đai 

cho đại phương quản lý theo quy định.  

d) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực 

hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường (đặc 

biệt trong công tác thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác thuộc địa bàn 

quản lý); kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh 

vận tải, giấy phép khai thác khoáng sản khi các cá nhân, doanh nghiệp có vi 

phạm quy định về phương tiện chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xếp dỡ hàng 

hoá, gây mất trật tự, an toàn giao thông, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. 

đ)  Lập kế hoạch và trực tiếp kiểm tra tại mỏ của các tổ chức, cá nhân khai 

thác khoáng sản để xác định trữ lượng khoáng sản khai thác hàng năm theo từng 

mỏ để phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh (về tổ chức, cá nhân khai 

thác; sản lượng khai thác hằng năm, chi tiết từng loại tài nguyên khai thác) trước 

ngày 15/4 năm tiếp sau để phục vụ công tác quản lý kê khai, nộp thuế trong lĩnh 

vực tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. 

3. Sở Xây dựng 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố rà soát, dự báo nhu cầu về sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng; kịp thời báo cáo UBND tỉnh bổ sung các mỏ khoáng sản mới vào quy 

hoạch theo quy định để đáp ứng nhu cầu vật liệu sử dụng cho các công trình trên 

địa bàn tỉnh. 

b)  Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện 

nghiêm Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh về tăng cường 

công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cát, sỏi trong thi công các công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

c)  Phối hợp với Sở Tài chính về tăng cường công tác quản lý Nhà nước 

về giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, trong đó có vật liệu phục vụ dự án đường 

cao tốc theo quy định. 

d) Nghiên cứu và đề xuất sử dụng phế thải công nghiệp trên địa bàn (nếu 

bảo đảm an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật) để thay thế sử dụng cát, đất làm vật liệu 
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san lấp, cung cấp cho dự án trên địa bàn tỉnh; đề xuất cấp có thẩm quyền khuyến 

khích sử dụng vật liệu khác thay thế cát, sỏi lòng sông. 

đ) Cắt giảm thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án khai thác mỏ và thiết kế mỏ còn ít nhất 2/3 thời gian theo quy định 

đối với các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung 

cấp cho dự án đường cao tốc. 

4. Sở Công Thương 

a) Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá 

nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn thực hiện 

nghiêm việc không khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép, 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện kinh doanh. Thực hiện 

cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo đúng quy định, bảo đảm an toàn 

và bảo vệ môi trường. 

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong việc sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi 

sông, đê điều; theo dõi, kiểm tra các dự án nạo vét nâng cấp hồ chứa, công trình 

thủy lợi có tận thu khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc 

thực hiện dự án để khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi. 

b) Cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng còn ít 

nhất 2/3 thời gian theo quy định đối với các dự án khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án đường cao tốc; chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các doanh nghiệp khai thác khoáng sản vi 

phạm quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế”. 

6. Sở Giao thông vận tải 

a) Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch hệ thống bến, 

bãi chứa cát, sỏi nằm trong phạm vi cảng đường thủy nội địa theo quy định của 

Luật Giao thông đường thủy nội địa. 

b) Thực hiện cấp giấy phép bến thủy nội địa, cấp phép phương tiện khai 

thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông bảo đảm quy định tại Nghị định số 

23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ; phối hợp với chính quyền địa 

phương và các sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra để xử lý dứt điểm 

tình trạng lập bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép; bảo vệ khoáng sản 

chưa khai thác đối với các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ công trình giao thông 

theo quy định. 

c) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý các chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản quá tải 

trọng cho phép, không có đăng ký, đăng kiểm theo quy định; tuyệt đối không 
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cấp đăng ký, đăng kiểm đối với các phương tiện có gắn máy móc, thiết bị khai 

thác cát, sỏi cho các đơn vị không có giấy phép khai thác cát, sỏi. 

d)  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, 

kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt 

động khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi chưa được khai thác liên quan đến 

hành lang tuyến đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi quản lý. 

đ) Chủ động đấu mối, phối hợp với các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao 

thông vận tải để nắm bắt thông tin về tình hình thi công, sử dụng khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án Đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý khi có 

yêu cầu; báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

nhà thầu thi công đã khai thác đủ khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường cung cấp cho dự án đường cao tốc làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh 

quyết định dừng áp dụng “cơ chế đặc thù” theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 

16/6/2021 của Chính phủ. 

7. Công an tỉnh 

a) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu 

cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, kiểm soát 

chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép trên 

địa bàn. 

b) Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, lực lượng chức năng tổ 

chức đợt phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy định của pháp luật 

trên lĩnh vực môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản để các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân chấp hành và cam kết không vi phạm pháp luật. 

c) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động khai 

thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép, nhất là khai thác cát, đất trên 

địa bàn tỉnh. 

d) Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ 

với chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng liên quan nắm chắc tình hình, 

lập phương án phân công lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, 

chốt chặn tại những điểm nóng về khai thác khoáng sản để phòng ngừa, ngăn 

chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát 

hiện, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, tiêu thụ 

khoáng sản trái phép. 

đ) Mở cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai 

thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm thường xảy ra khai thác 

khoáng sản trái phép để kịp thời phát hiện, ngăn chăn, xử lý, không để xảy ra 

các điểm nóng về hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Làm rõ trách nhiệm của 

đơn vị, người đứng đầu, cán bộ chiến sĩ trong việc địa bàn, lĩnh vực được phân 

công quản lý để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép, gây nhức nhối, dư luận 
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bức xúc mà không phát hiện, tham mưu xử lý; xử lý nghiêm chủ phương tiện 

khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong quá trình 

tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo theo quy định; chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh về các nội dung tham 

mưu, đề xuất. 

b)  Xem xét chấp thuận chủ trương dự án đầu tư khai thác khoáng sản phục 

vụ thi công Dự án đường cao tốc trong thời hạn 12 ngày làm việc. Nội dung đề 

xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

60/NĐ-CP và các quy định hiện hành có liên quan. 

9. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

Công Thương; Công an tỉnh, các đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật, 

chức năng, nhiệm vụ được giao có ý kiến tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện 

pháp xử lý kiên quyết, tuyệt đối không để biến động giá vật liệu xây dựng thông 

thường phục vụ dự án trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là dự án đường cao tốc Bắc - 

Nam theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP) và đảm bảo ổn 

định giá trên địa bàn tỉnh; trong trường hợp cần thiết, tổ chức kiểm tra yếu tố 

hình thành giá, đề xuất giải pháp, chế tài kịp thời và phù hợp để chống độc 

quyền, đầu cơ, tùy tiện nâng giá vật liệu xây dựng phục vụ dự án đường cao tốc 

nói riêng và các dự án khác nói chung.  

b) Phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá 

vật liệu xây dựng, thực hiện việc công bố đầy đủ giá vật liệu xây dựng trên địa 

bàn, trong đó có vật liệu phục vụ dự án đường cao tốc theo quy định. 

10. Cục Thuế tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố kiểm tra, đối chiếu khối lượng kê khai, nộp thuế của các tổ 

chức, cá nhân khai thác khoáng sản đảm bảo theo quy định. 

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế đối 

với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn, yêu cầu người nộp thuế 

cung cấp hồ sơ xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo quy định. 

Chỉ đạo các Chi Cục thuế tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 

triển khai có hiệu quả Đề án giám sát thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt 

động khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo 

Quyết định số 5040/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.  

11. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh  

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tuần tra, kiểm soát, kịp thời bắt 

giữ, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực cửa 
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sông, cửa lạch, cảng biển, bãi ngang, vùng triều ven biển, sông, suối khu vục 

biên giới. 

12. Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tuần tra, kiểm soát, kịp thời bắt 

giữ, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát trái phép tại khu vực cửa sông, 

ven biển thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định. 

13. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo Phương án bảo vệ 

khoáng sản cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại 

Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh; chỉ đạo UBND 

các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa 

khai thác trên địa bàn. 

b) Thành lập Tổ công tác liên ngành của huyện thường xuyên tuần tra, 

kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép;  xử 

lý các tổ chức, cá nhân tập kết, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép, 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện kinh doanh theo thẩm 

quyền. 

c) Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn để đề xuất bổ 

sung quy hoạch các mỏ khoáng sản, các bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi vào 

trong quy hoạch; đồng thời cũng đề xuất thu hồi những bãi tập kết vi phạm tiêu 

thụ khoáng sản không rõ nguồn gốc, khoáng sản do khai thác trái phép. 

 d) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức và người dân trong việc 

bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản (đặc biệt là khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án đường cao tốc). Khi phát 

hiện hoặc nhận được tin báo có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép phải 

chủ động tổ chức, huy động lực lượng để kịp thời ngăn chặn, xử lý kịp thời theo 

thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh để xử lý 

theo quy định. Nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, mất an 

ninh trật tự, ô nhiễm môi trường trên địa bàn mà không xử lý, để tái diễn, kéo 

dài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh. 

14. Về chế độ báo cáo 

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch kiểm tra trong 

việc thực hiện nhiệm vụ đối với các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện. 

Tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với 

các tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng vi phạm trong hoạt động khai thác 

khoáng sản (khai thác khoáng sản trái phép, tình hình phức tạp, báo chí phản 

ánh, gây bức xúc dư luận mà không phát hiện, giải quyết, ngăn chặn xử lý kịp 

thời); kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xem xét đánh giá mức độ hoàn thành 
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nhiệm vụ cuối năm đối với tập thể, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định; 

báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30 của tháng cuối mỗi quý. 

b) Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường  để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo nêu trên./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các  PCT UBND tỉnh (để b/c) 

- Lưu: VT, CN(Tm.278). 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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