ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 755 /UBND-NNTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 13 tháng 3 năm 2020

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

Kính gửi:
- Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và
Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương
binh và Xã Hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Khoa học và Công nghệ;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 402/BXD-VLXD ngày 07 tháng 02 năm 2020 của
Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm
vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước; nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực
hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo
theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện, chấp
hành nghiêm quy định quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo
Luật Khoáng sản, Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về
khoáng sản và các quy đinh pháp luật có liên quan.
2- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
- Rà soát, tham mưu phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường (trong đó có hợp phần khoáng sản làm vật
liệu xây dựng) phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch; Nghị định số
37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14
ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc Giải thích
một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12
năm 2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào
quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm
c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp
các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn, đảm bảo không ảnh
hưởng đến các khu vực an ninh, quốc phòng, di tích lịch sử, văn hóa, du lịch,
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rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, không tác động tiêu cực tới môi
sinh, môi trường, sinh hoạt của dân cư và không chồng chéo với các quy hoạch
khác; cung cấp thông tin đến Sở Xây dựng để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Xây
dựng cập nhật, bổ sung trong quá trình lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế
biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050 khi có yêu cầu.
3- Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà
nước về ngành và lĩnh vực theo quy định của pháp luật, trong đó lưu ý thực hiện
các nội dung sau:
- Tham mưu xây dựng các giải pháp thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo
Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Phiên họp
thường kỳ tháng 5 năm 2017, trong đó xây dựng được giải pháp khuyến khích,
tăng cường sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên, khắc phục tình trạng khan
hiếm cát xây dựng để cung cấp trên thị trường.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch thanh, kiểm tra việc
thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất
vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên
và Môi trường giám sát việc đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản
đảm bảo sử dụng công nghệ tiến trong khai thác, chế biến khoáng sản để nâng
cao giá trị tài nguyên, hạn chế việc khai thác nổ mìn, tiêu hao nguyên, nhiên liệu
và điện năng thấp, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.
- Tổng hợp số liệu, thống kê sản lượng khai thác, chế biến, xuất khẩu
khoáng sản làm vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trên địa bàn; tổng hợp
báo cáo về tình hình xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn
theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của
Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
4- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, cấp phép hoạt
động khoáng sản theo đúng quy trình, quy định; không tham mưu cấp phép thăm
dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân sườn đồi, núi và dọc các
tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan theo nội dung Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày
22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong
hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý hoạt động khoáng sản sau khi cấp phép;
yêu cầu tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản thực hiện đúng, đầy đủ các nội
dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
đã được phê duyệt; đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động và
công tác hoàn nguyên mỏ sau khai thác.
- Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hoạt động khai thác, kinh
doanh và sử dụng cát sỏi, lòng sông đảm bảo theo quy định tại Nghị định số
23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Quy định về quản lý
cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
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5- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
- Rà soát, đảm bảo các dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch ngói đất sét
nung trước khi cấp phép đầu tư đều phải có nguồn nguyên liệu hợp pháp theo
quy định pháp luật về khoáng sản.
- Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất đá xây dựng kết hợp đầu tư dây
chuyền sản xuất cát nhân tạo, vật liệu xây không nung.
6- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan:
Kiểm tra việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quá trình
hoạt động của các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
7- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Chủ động rà soát, tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng
trên địa bàn quản lý, báo cáo gửi về Sở Công Thương, Sở Xây dựng để tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.
- 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.
Báo để các đơn vị biết thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (B/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN6.
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