ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5693 /UBND-NL1

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác quản lý
nhà nước về khoáng sản trên địa
bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch,
Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục Thuế tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hà Tĩnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại
Văn bản số 7192/VPCP-CN ngày 13/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình
hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước; đề xuất của Sở
Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2449/STNMT-KS ngày 23/8/2019,
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các các sở, ngành, chính quyền địa phương nêu
trên thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân tỉnh tại các văn bản: Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày
26/5/2017 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt
động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn
tỉnh; Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về
Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối
hợp số 3150/QCPH-HT-NA ngày 30/10/2017 giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An
trong công tác quản lý nhà nước về khai thác, vận chuyển và tàng trữ khoáng
sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/5/2017
về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận
chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh và Công văn số
4577/UBND-NL1 ngày 10/7/2019 về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý
vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản. Định kỳ hàng quý (từ
ngày 25 đến ngày 30 tháng cuối quý), tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo gửi
Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh .
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2. Một số nhiệm vụ cụ thể tập trung triển khai thực hiện.
- Sở Tài nguyên và Môi trường:
+ Chủ động rà soát, tổng hợp các khu vực quy hoạch khoáng sản làm vật
liệu xây dựng thông thường được phê duyệt để tích hợp trong Quy hoạch tỉnh
theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với
hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai
sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng nội dung
Giấy phép khai thác khoáng sản; gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt
động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:
+ Chủ động, tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt
động khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản khu vực
giáp ranh địa giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông; kiên quyết xử lý
trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai
thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không kịp thời phát hiện hoặc không xử lý;
+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và
các sở, ngành có liên quan thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ khoáng sản chưa
khai thác đã phê duyệt.
Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm
túc các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó VP phụ trách;
- Lưu: VT, NL1.
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Đặng Ngọc Sơn
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