
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Số:  Tu Mơ Rông, ngày     tháng     năm 2022 

V/v tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về hoạt 

động địa chất và khoáng sản 
trên địa bàn huyện 

 

 
 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
 - Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Công văn số 1575/UBND-NNTN, ngày 26/05/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động địa 

chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã; các đơn vị chủ 
rừng trên địa bàn huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan: Tiếp tục tổ 

chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 
2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước 
đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng 

sản; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương không xuất 
khẩu cát và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4019/UBND-NNTN 

ngày 23 tháng 10 năm 2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29 
tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị 
liên quan; Ủy ban nhân dân các xã; các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ và địa bàn quản lý: 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra, đánh giá địa 

chất và khoáng sản trên địa bàn, không để ảnh hưởng đến môi trường, không làm 
thay đổi cảnh quan tự nhiên của rừng và thực hiện đúng khoản 3, Điều 7, Luật Đa 

dạng sinh học năm 2008 khi hoạt động trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân 
khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các 

hành vi lợi dụng hoạt động nêu trên để khai thác khoáng sản trái pháp luật. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác  
khoáng sản. Trong đó chú trọng công tác tham mưu lập, bổ sung quy hoạch khoáng 
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sản theo thẩm quyền; công tác đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép 
hoạt động khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phê duyệt khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bảo đảm theo đúng quy định của Luật 
Khoáng sản, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và các văn bản 
pháp luật khác có liên quan. 

- Nghiêm túc thực hiện tốt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã 
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 6 năm 2017; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 11/3/2022 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên 
địa bàn huyện; phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp ranh trong công tác 

quản lý khoáng sản được ban hành tại Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, 
bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh số 721/QCPH-UBND ngày 28 

tháng 7 năm 2017 và số 1384/QCPH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

 - Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, tăng 
cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản của các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn huyện (hoạt động khoáng sản phải đảm bảo an toàn lao động, 
môi trường; thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Khoáng sản 

và pháp luật khác có liên quan). 

- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các tồn 

tại, hạn chế trong hoạt động khoáng sản tại các Thông báo về việc khắc phục các 
tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các đơn vị đã được kiểm tra; 
kiểm tra, hướng dẫn và xử lý (hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo 

thẩm quyền) đối với các hành vi vi phạm hành chính đã được nêu tại Biên bản kiểm 
tra (nếu có). 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các đơn vị, UBND các xã biết, triển khai 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Vương Văn Mười 
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