
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TU MƠ RÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:           Tu Mơ Rông, ngày       tháng      năm 2022 

V/v tăng cường phối hợp nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về khoáng sản. 

 

 
Kính gửi: 

 

 

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

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 2028/UBND-NNTN, ngày 28/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Ủy 

ban nhân dân các xã triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Thanh tra; Tài nguyên và Môi 

trường; Ủy ban nhân dân các xã theo chức năng nhiệm vụ 

- Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản 

trên địa bàn. Theo đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm nội dung Giấy phép thăm dò/khai thác 

khoáng sản, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định, nhất là các 

trường hợp khi Giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn mà không thực hiện nghĩa 

vụ đóng cửa mỏ theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Đề 

án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được phê duyệt; kiên quyết thu hồi Giấy phép khai 

thác đã cấp đối với các trường hợp vi phạm như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính tại Thông báo số 46/TB-VPCP, ngày 19/02/2022.  

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ khoáng 

sản chưa khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, 

nhất là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông, đất san lấp; kiểm tra, làm rõ trách 

nhiệm người đứng đầu cấp xã và cơ quan có liên quan để xử lý theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, Phương án bảo vệ tài 

nguyên khoáng sản, Quy chế phối hợp quản lý khoáng sản, nhất là cát, sỏi lòng 

sông tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính cấp tỉnh; Phương án bảo vệ cát, 

sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 

1023/QĐ-UBND, ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;  
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- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg, ngày 29/9/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 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. 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã 

biết, triển khai thực hiện theo quy định./. 

 

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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