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Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh 
tại cuộc họp về thuê đất của các dự án khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 04/8/2021, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về thuê đất của 

các dự án khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch 
UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Quốc Khánh – 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hài – Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, 
Cục Thuế tỉnh, Thường trực UBND các huyện: Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo 

Yên, Bắc Hà, Mường Khương và thành phố Lào Cai. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến tham gia của các đại 

biểu dự họp, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, 

Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung 
rà soát tổng thể các nội dung liên quan đến các dự án khoáng sản trên địa bàn tỉnh; 
trong đó, yêu cầu làm rõ, có quan điểm cụ thể về các nội dung sau: (1) Trình tự, thủ 

tục, hồ sơ pháp lý về đầu tư (như giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư, Giấy phép khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ...); (2) Các điểu kiện theo quy 

định để cho các chủ đầu tư dự án thuê đất, trong đó nêu rõ sự phù hợp với quy hoạch 
khoáng sản (khoáng sản thông thường, khoáng sản khác), quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; (3) Diện tích đất tại giấy phép/quyết định cho thuê, sử dụng đất trong hay 
ngoài ranh giới của dự án/cho thuê đất; (4) thủ tục, hồ sơ pháp lý liên đến rừng (như 

chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng...) ; (5) Công suất, sản lượng khai thác 
(khẳng định vượt hay không vượt công suất); (6) Thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư: 

Tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nôp tiền trồng rừng thay thể, nộp 
tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với diện tích đất phải chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa... Trên cơ sở xác định được các nội dung còn tồn tại, sẽ phân 
từng nhóm dự án phù hợp và đề xuất, tham mưu phương án giải quyết theo quy 
định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Giao thông vận tải – Xây dựng, Công Thương 
và các địa phương có liên quan rà soát đối với những dự án khoáng sản nằm trong 

lòng hồ dự án thủy điện; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh việc tiếp tục hay dừng 
triển khai dự án khoáng sản và các nội dung có liên quan, xong trước ngày 

20/8/2021. 
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- Thực hiện việc chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế làm cơ sở để 
tính, thu tiền thuê đất theo quy định đối với các dự án khoáng sản đấu giá ngay sau 

khi có kết quả công nhận trúng đấu giá. 

- Để tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết hồ sơ thuê đất của các dự án khoáng sản, 
yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện hoàn 

thiện thủ tục, hồ sơ cho thuê đất đối với phần diện tích đất thuộc phạm vi, ranh giới 
dự án, đã thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phần diện tích 

đất công trình ngầm, không có tranh chấp, vướng mắc và đảm bảo theo tiến độ của 
dự án được phê duyệt. 

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác hoàn nguyên môi trường, 

đóng cửa mỏ theo quy định; ngay sau khi kiểm tra, xác nhận Chủ đầu tư thực hiện 
xong công tác này, tổ chức bàn giao ngay quỹ đất cho chính quyền địa phương quản 

lý, bồ trí sử dụng theo quy định. 

2. Các sở, ngành có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi 
quản lý của ngành mình chủ động, rà soát các nội dung liên quan đến dự án khoáng 

sản; phối hợp chặt chẽ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung nêu trên 
đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn nêu trên.  

3. Giao Cục Thuế tỉnh rà soát, tổng hợp số thu tiền thuê đất theo từng năm, từ 

năm 2015 đến 2020; chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các chủ đầu tư hoàn thành nộp tiền 
thuê đất theo quy định, đặc biệt những đơn vị còn nợ tiền thuê đất; báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 30/8/2021. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường thực hiện công tác rà soát nêu trên; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát 

hoạt động đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn theo quy định, trường 
hợp phát hiện sai phạm, xử lý nghiêm theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp 

luật. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh 
tại cuộc họp ngày 04/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, 

đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- CT, PCT2; 
- Các sở, ngành: Giao thông vận tải - Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông 
nghiệp và PTNT; 

- Cục Thuế tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- CVP, PCVP3; 
- Lưu: VT, KT1, TNMT1. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

   
 

Bùi Công Khanh 
   


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-08-05T16:49:08+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Bùi Công Khanh<bckhanh-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-05T17:42:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-05T17:42:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-05T17:43:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




