ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 2855 /UBND-NNTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 16 tháng 8 năm 2021

Về công tác quản lý, bảo vệ, khai
thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và
có hiệu quả nguồn tài nguyên
khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Các sở, ngành có liên quan;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trong giai đoạn hiện nay và theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh trong thời gian đến, nhu cầu nguồn vật liệu đáp ứng cho hoạt động đầu tư
xây dựng các công trình của nhà nước và Nhân dân rất lớn, trong khi đó nguồn
cung hiện tại chưa đảm bảo (quy mô nhỏ, nhiều giấy phép khai thác khoáng sản
đã hết hạn và chuẩn bị hết hạn). Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có
nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương khảo sát, đề xuất bổ sung Quy
hoạch khoáng sản và lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản để tổ
chức quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản. Tuy nhiên qua theo dõi, các đơn
vị, địa phương triển khai công việc còn chậm, chưa đạt yêu cầu đặt ra.
Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, khoanh vùng bảo vệ, khai thác, sử
dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn
tỉnh, đáp ứng kịp thời nguồn vật liệu phục vụ đầu tư xây dựng các công trình, góp
phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài, bảo đảm quốc
phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Về công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản, yêu cầu Sở
Công Thương:
- Đẩy nhanh tiến độ tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng
sản theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Công văn số 2172/UBND-HTKT
ngày 28 tháng 6 năm 2021, Thông báo số 2160/TB-VP ngày 23 tháng 7 năm
2021); đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
khoáng sản, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp cuối năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và sở
ngành chức năng liên quan tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá, lựa chọn các khu
vực, điểm mỏ đủ điều kiện hoạt động khoáng sản, để phối hợp với Sở Kế hoạch
và Đầu tư tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc tích hợp, bổ sung vào
Quy hoạch tỉnh phục vụ nhu cầu trong giai đoạn đến.
* Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp
thực hiện nội dung nêu trên.
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2. Về lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Giao Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
và các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương thực hiện công việc sau:
- Căn cứ vào quy hoạch khoáng sản, kết quả, tình hình thực tế hoạt động
khai thác khoáng sản và nhu cầu khoáng sản (cát sỏi, đá, sét, đất làm vật liệu san
lấp...) trên địa bàn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... tổ chức
khoanh định, lựa chọn điểm mỏ với diện tích phù hợp; xây dựng danh mục, lập
Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 (hoàn thành trước
ngày 15 tháng 9 năm 2021) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo
đúng quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26
tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.
- Quá trình tổ chức thực hiện lưu ý các điểm mỏ:
+ Nguyên tắc chung: Đảm bảo thuộc quy hoạch khoáng sản đã được phê
duyệt; không thuộc vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; không thuộc
đất rừng tự nhiên hoặc tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái; không ảnh
hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; không tác động tiêu cực đến cơ sở hạ
tầng kỹ thuật... Các điểm mỏ không có chồng chéo về quy hoạch, các dự án đầu
tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố và phù hợp với kế
hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các điểm mỏ đưa
vào Kế hoạch đấu giá có quy mô phù hợp để đảm bảo nguồn lực thực hiện khi
trúng đấu giá.
+ Đối với các điểm mỏ cát sỏi: Không ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định,
an toàn của bờ sông; không làm suy giảm chức năng của hành lang bảo vệ nguồn
nước; không thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khu vực có xu thế thay đổi chế
độ thủy văn thủy lực, khu vực ảnh hưởng đến an toàn các công trình thủy điện,
thủy lợi và các công trình dân sinh...
+ Đối với điểm mỏ đá: Không ở chân sườn đồi, núi, dọc theo các tuyến
đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan, môi trường.
* Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp
thực hiện nội dung nêu trên.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:
- Rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư công do cấp huyện làm chủ đầu tư, các
dự án đầu tư ngoài ngân sân do tổ chức, cá nhân thực hiện trên địa bàn huyện,
tổng hợp nhu cầu sử dụng đất san lấp trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2022, giai
đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 (bao gồm nhu cầu của các dự án kêu
gọi đầu tư và các dự án do các sở, ban ngành đầu tư trên địa bàn) và tổ chức
khảo sát, đề xuất bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào quy hoạch gửi về Sở
Công Thương để tổng hợp tham mưu.
- Căn cứ vào quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt, thực tế hoạt động
khai thác khoáng sản và nhu cầu khoáng sản (cát sỏi, đá, sét, đất làm vật liệu san
lấp...) trên địa bàn, chủ động rà soát, khoanh định, lựa chọn điểm mỏ đề xuất đưa
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vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 gửi về Sở Tài
nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu.
4. Các sở, ngành chức năng liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ, có trách
nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại điểm 1 và điểm 2
Công văn này.
5. Người đứng đầu các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh về nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, đơn vị mình nếu để xảy ra
tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu (vật liệu xây dựng thông thường) phục vụ cho
đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công
dự án, công trình, giải ngân nguồn vốn, thu hút đầu tư và nhu cầu của tổ chức, cá
nhân trên địa bàn, phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
Báo để các đơn vị, địa phương biết thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên (t/hiện);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (p/hợp);
- Công an tỉnh (p/hợp);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (p/hợp);
- Sở Xây dựng (p/hợp);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (p/hợp);
- Sở Giao thông vận tải (p/hợp);
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (p/hợp);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVPKSX;
- Lưu: VT, NNTN.HVT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sâm

