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bàn tỉnh Lạng Sơn 
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Kính gửi:  
 - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 
    Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, 
    Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
 - Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 
 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 5405/BTNMT-ĐCKS ngày 21/10/2019 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước 
về khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Định kỳ kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác 
đối với các khu vực khoáng sản đã được khoanh định, công bố là khu vực 
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Chỉ tham mưu đề xuất khoanh định, công bố là khu 
vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với các khu vực đáp ứng tiêu chí theo 
quy định. Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền và kịp thời tham mưu cho UBND 
tỉnh đình chỉ khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu 
vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường và những đơn vị không 
thực hiện ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường trong 
khai thác, chế biến khoáng sản. Rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với 
các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực. Yêu cầu tổ chức, cá nhân 
phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong khai thác khoáng sản, đặc 
biệt là nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực 
hiện công tác đóng cửa mỏ. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng thẩm 
định, phê duyệt Báo cáo thăm dò khoáng sản, Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác 
khoáng sản thuộc thẩm quyền; đặc biệt là đối với các báo cáo thăm dò khoáng 
sản thuộc diện mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, mỏ phát hiện khoáng sản đi kèm 
thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tinh thần 
chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, tham mưu 
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trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

- Rà soát, yêu cầu các đơn vị thực hiện thuê đất, ký lại hợp đồng thuê đất 
trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội 
theo chức năng, nhiệm vụ: 

- Rà soát, đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản lập, điều chỉnh, phê 
duyệt hồ sơ thiết kế mỏ theo quy định hiện hành. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực 
hiện thiết kế mỏ sau khi được phê duyệt; quản lý, sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động trong hoạt động khai thác 
khoáng sản. Kiên quyết xử lý và tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi giấy phép sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với những mỏ không đảm bảo an toàn theo quy 
định. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW 
ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong lĩnh vực khai 
khoáng, đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc, đề xuất giải quyết theo 
quy định. Chỉ đạo kiểm tra việc trồng rừng thay thế đối với các diện tích đã 
chuyển đổi mục đích để khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân không thực hiện. 

4. Cục Thuế tỉnh 

Rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn 
tỉnh, kể cả đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản do trung ương cấp ở các 
giai đoạn trước đây; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản; cung cấp thông tin liên quan đến nộp tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoặc Sở Tài 
nguyên và Môi trường theo thẩm quyền để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 
trường theo quy định. 

5. Công an tỉnh 

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường 
công tác đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 
khoáng sản, đặc biệt là các hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh 
khoáng sản trái phép. 

6. UBND các huyện, thành phố 

- Đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, 
đôn đốc các đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn chấp 
hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo 
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vệ môi trường, an toàn lao động, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà 
nước, sử dụng và bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên 
quan theo quy định của pháp luật.  

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản 
trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Nghiêm cấm lợi 
dụng việc nạo vét, khơi thông dòng chảy để khai thác cát, khai thác khoáng sản 
trái phép. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát, sỏi và các quy 
định khác của pháp luật liên quan đến người dân. 

- Thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định 
tại Khoản 2 Điều 18, Khoản 2 Điều 81 Luật Khoáng sản năm 2010; Khoản 2 
Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Quyết định số 1047/QĐ-
UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; báo cáo kết quả thực hiện 
về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/12 hàng năm. 

 UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
nghiêm túc thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT. KTN (NNT) 

 KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  

  
                  
 
 
 

 Hồ Tiến Thiệu 

 


