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UBND TỈNH KON TUM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số:         /QĐ-STNMT Kon Tum, ngày       tháng       năm 2019 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Kiểm tra việc lắp đặt trạm cân và lắp đặt camera giám 

sát đối với tổ chức khai thác khoáng sản 
 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND 
tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Văn bản số 749/UBND-NNTN ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài 
nguyên khoáng sản; 

Xét đề nghị của phòng Khoáng sản tại Tờ trình số 09/TTr-KS ngày 14 
tháng 10 năm 2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiểm tra việc lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên 
khai ra khỏi khu vực khai thác và lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để 
lưu giữ thông tin, số liệu liên quan đối với tổ chức khai thác khoáng sản. 

Thời hạn kiểm tra đối với mỗi tổ chức không quá 02 ngày làm việc; thời 
kỳ kiểm tra tính từ thời điểm kiểm tra thực tế trở về trước. 

Danh sách các đối tượng kiểm tra có phụ lục kèm theo. 
Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông có tên sau đây: 

1. Ông Võ Thanh Hải, chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường - Trưởng đoàn; 

2. Ông Trần Công Hậu, chức vụ Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi 
trường - Thành viên; 

3. Ông Lê Văn Tấn, chức vụ Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên 
và Môi trường - Thành viên kiêm Thư ký; 

4. Ông Nguyễn Minh Tuấn, chức vụ Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên 
và Môi trường - Thành viên; 
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5. Mời Lãnh đạo UBND huyện, thành phố nơi có mỏ khoáng sản tham gia 
với tư cách là Thành viên Đoàn kiểm tra. 

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 
- Lập Kế hoạch tiến hành kiểm tra theo nội dung kiểm tra tại Điều 1. Giao 

Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch tiến 
hành kiểm tra theo quy định pháp luật. 

- Kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra và kiến nghị hình thức xử lý 
đối với các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.  

- Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn và thành viên có nhiệm vụ và 
quyền hạn được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và các quy định pháp 
luật; được quyền kiểm tra, xác minh làm rõ số liệu trước và sau thời điểm kiểm 
tra nếu có liên quan đến nội dung kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra sử dụng con 
dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường khi thực hiện nhiệm vụ.  

- Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra do người ra quyết định kiểm tra 
tự thực hiện. 

Điều 4. Các ông có tên tại Điều 2; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                  
- UBND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Như Điều 4; 
- Trung tâm CNTT (đăng tin); 
- Lưu: VT, HSTT, KS1.                                           
 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Lộc 
 

Ký bởi: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 15/10/2019 08:02:19
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PHỤ LỤC 
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM MỎ ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-STNMT ngày       tháng      năm 2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

Thứ tự Tên đối tượng được kiểm tra Tên điểm mỏ được kiểm tra Ghi chú 

I. Mỏ đá 

1 
Công ty TNHH Xây lắp và TM Hoàng 
Quân 

 Thôn Nông Nhầy II, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum  

2 Công ty CP XD CT Sông Hồng  Làng Kép Ram (thôn 5), xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

3 Công ty CP XD CT Sông Hồng  Thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum  

4 Công ty CP XD & SX VLXD  Thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum  

II. Mỏ cát 

1 Công ty TNHH Nguyên Hưng  Lòng sông ĐăkBla, đoạn phía tây TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

2 
Công ty TNHH VL Xanh Bảo Sơn 
Kon Tum 

 Ranh giới hành chính xã Đắk Rơ Wa và xã Đắk Blà, thành phố Kon Tum  

3 Công ty CP XD CT Sông Hồng  Ranh giới hành chính xã Đắk Rơ Wa và xã Đắk Blà, thành phố Kon Tum  

4 
Công ty TNHH Tài Nguyên môi 
trường Hoàng Long 

 Lòng sông ĐăkBla, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và xã Ia Chim, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 

Danh sách này có 6 tổ chức và 08 điểm mỏ (04 điểm mỏ đá và 04 điểm mỏ cát) 
 


