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V/v chấn chỉnh công tác quản lý hoạt
động khoáng sản trên địa bàn

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian qua công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn đã được các cấp, các
ngành quan tâm quản lý; chính quyền địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý các
trường hợp vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà
nước về khoáng sản. Tuy nhiên, hoạt động khoáng sản tại một số địa phương vẫn còn
một số tồn tại hạn chế; chính quyền cơ sở một số nơi chưa có sự quan tâm, chưa thực
sự chủ động vào cuộc khi có dư luận phản ánh; một số nơi khi trả lời các cơ quan
truyền thông, báo chí chưa có trách nhiệm cao, đùn đẩy trách nhiệm khi được hỏi về
hồ sơ, thủ tục khai thác khoáng sản của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn (trong
khi đó thủ tục, hồ sơ từ khi thăm dò đến khai thác đều được phối hợp kiểm tra, lấy ý
kiến, gửi giấy phép, bàn giao mốc giới để quản lý, giám sát theo chức năng nhiệm vụ
quy định,…). Để chấn chỉnh và khắc phục các nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi
trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã,
phường, thị trấn chủ động rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, làm rõ các tồn
tại thiếu sót và yêu cầu chủ giấy phép khai thác khoáng sản hoàn thiện; xử lý theo
thẩm quyền đối với trường hợp có hành vi vi phạm (nếu có). Khi có dư luận, báo chí
phản ánh thì đề nghị UBND cấp huyện kịp thời chỉ đạo kiểm tra và báo cáo UBD
tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp vượt thẩm quyền xử
lý, thì mới đề nghị, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.
2. Khi nhận được giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, hồ sơ pháp lý liên
quan đến mỏ được khai thác trên địa bàn, đề nghị sao gửi và giao cho các phòng, ban,
chức năng của huyện và UBND cấp xã nơi có khoáng sản được khai thác để quản lý,
giám sát; đồng thời, chỉ đạo chủ động kiểm tra, giám sát theo các hồ sơ pháp lý đã
được cấp và việc thực hiện của chủ giấy phép đối với các quy định của pháp luật có
liên quan.
3. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản đối với
chính quyền cơ sơ; có hình thức xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm, buông
lỏng quản lý.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện các huyện, thành phố, thị
xã quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Phòng TNMT các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KSN.
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