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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục tăng cường công
tác bảo vệ khoáng sản chưa
khai thác trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Công an huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Ngày 14/5/2022, Báo Pháp luật Việt Nam đăng bài “Cận cảnh mỏ đá trái
phép tại Sơn La”, theo phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam, trên địa bàn 02 xã
Mường Chiên và xã Pá Ma Pha Khinh diễn ra hoạt động khai thác đá không phép.
Để làm rõ các thông tin do Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh và tăng cường công
tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện yêu cầu:
1. Đối với các nội dung do Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh
- UBND xã Mường Chiên, xã Pá Ma Pha Khinh báo cáo cụ thể tình hình
khai thác khoáng sản trên địa bàn theo các nội dung do Báo Pháp luật Việt Nam
phản ánh; xác định vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm (nếu có), gửi UBND huyện
(qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 24/5/2022.
- Tổ kiểm tra theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 14/5/2022 của Chủ
tịch UBND huyện báo cáo kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất phương án xử lý
vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo của UBND huyện
gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo đề nghị tại Công văn số 1713/STNMTTNN,KS&KTTV ngày 17/5/2022.
2. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tham mưu thực hiện nghiêm các quy định tại khoản 2, Điều 18 và khoản
2, Điều 81, Luật Khoáng sản năm 2010; tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản; tăng cường công tác kiểm tra,
phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép
trên địa bàn.
2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: chủ trì, phối hợp với UBND các xã tiếp
tục rà soát, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm
dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (trong
đó ưu tiên bổ sung các mỏ đá), nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng
phục vụ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn huyện theo Đề án xây dựng

huyện nông thôn mới và các dự án trọng điểm khác, góp phần khai thác hiệu quả,
bền vững nguồn tài nguyên, giảm chi phí đầu tư dự án.
2.3. Công an huyện
Tiếp tục chỉ đạo công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự không để
xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản; tăng
cường công tác kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong
hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn huyện.
2.4. Giao UBND các xã
- Thực hiện nghiêm các quy định tại khoản 3, Điều 18 và khoản 2, Điều 81,
Luật Khoáng sản năm 2010; Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa
bàn tỉnh Sơn La tại Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND
tỉnh; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa
bàn tỉnh Sơn La tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND
tỉnh Sơn La; cam kết về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường giữa Chủ tịch UBND xã với Chủ tịch UBND huyện
ngày 20/01/2022.
- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động
khoáng sản trái phép, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, nhất là đối với khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường như đá, cát, sỏi lòng sông, suối; Huy
động và chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng trên địa bàn để
tham gia giải tỏa, ngăn chặn; Xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các trường
hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về
khoáng sản để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, tích cực tham gia, cung
cấp thông tin về khai thác khoáng sản cho các cơ quan chức năng và chính quyền
địa phương biết, kiểm tra, xử lý theo quy định.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện nếu
để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện và UBND các
xã nghiêm túc, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT, (Dũng), Pto15b.
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