ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2248 /UBND-NNTN

Kon Tum, ngày 30 tháng 8 năm 2019

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

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Công Thương, Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
tại Văn bản số 7192/VPCP-CN ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính
phủ về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2018
(có văn bản gửi kèm theo); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông
vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ:
- Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt
những quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng
3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25
tháng 7 năm 2017, Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12 tháng 4 năm 2019 của
Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 04/CTUBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước
về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Công văn số 1046/UBNDNNTN ngày 04 tháng 5 năm 2019 về tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát
sỏi trên địa bàn tỉnh.
- 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.
- Thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê
duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương liên quan trong
việc 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 địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái
phép kéo dài mà không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.
2- Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường chủ động
phối hợp với các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường rà soát
quy hoạch ngành, quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt, đề xuất nội dung sửa đổi,
điều chỉnh, bổ sung… để tích hợp nội dung có liên quan trong quy hoạch tỉnh theo
quy định của pháp luật về quy hoạch.
Báo để các đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN6.

KT. CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Kon Tum
PHÓ CHỦ
TỊCH
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 30-08-2019 07:51:39

Lê Ngọc Tuấn

2

