UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4072 /UBND-KT

Lào Cai, ngày 31 tháng 08 năm 2022

V/v triển khai các kiến nghị của
Bộ Tài nguyên và Môi trường
về quản lý khoáng sản

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công
Thương, Giao thông vận tải - Xây dựng, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu
tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa
học và Công nghệ, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh,
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành
tại văn bản số 5183/VPCP-CN ngày 13/8/2022 của Văn phòng Chính phủ; kiến
nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 68/BC-BTNMT ngày
28/6/2022 về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc
năm 2021. Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số
2232/STNMT-KSN ngày 30/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành,
đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao vai trò,
trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, triển khai
thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, văn bản
có liên quan đến lĩnh vực, hoạt động khoáng sản như: Luật Khoáng sản năm 2010;
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày
24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng,
bờ, bãi sông; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng
sản và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ,..; Nghị
quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược
địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ về việc ban
hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW
ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản
và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chỉ thị số
38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường
công tác QLNN đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và
xuất khẩu khoáng sản;
Các văn bản của tỉnh Lào Cai: Chương trình hành động số 138-Ctr/TU
ngày 19/7/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính
trị; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về quản lý,

thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn
2020-2025; Chương trình hành động số 07/CTr-UBND ngày 18/3/2021 của
UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU; Chỉ thị số 07/CT-UBND
ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về
khoáng sản đồng, sắt, apatit; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/5/2022 của UBND
tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; Phương
án quản lý, bảo vệ khoáng sản, bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác theo Quyết
định số 87/QĐ-UBND ngày 14/01/2021,…
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu xây dựng, trình cấp
có thẩm quyền ban hành Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên khoáng
sản trên địa bàn tỉnh, để bảo đảm căn cứ cấp phép hoạt động khoáng sản cung cấp
nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay sau khi nền kinh tế phục hồi
bởi đại dịch Covid.
3. Công an tỉnh và chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng liên quan
ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác
khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Nghiêm
cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng
sản trái phép.
4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí nhất là định hướng
thông tin mạng xã hội trong việc đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp
luật, lên án đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận
chuyển, tập kết kinh doanh tài nguyên khoáng sản. Phát huy vai trò của ngành và
các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật.
5. Các sở, ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương
liên quan trong việc thực hiện Quy chế phối hợp quản lý khoáng sản tại các khu
vực giáp ranh, đặc biệt là khoáng sản 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 gây hậu quả nghiêm trọng; nâng cao
nhận thức, khuyến khích nhân dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm trong
hoạt động khoáng sản.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện,
thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT1;
- CVP, PCVP2;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, KT1.
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