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Tuyên Quang, ngày        tháng 10 năm 2021   

 

 

Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

 

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy 

ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt 
là Ủy ban nhân dân cấp xã) đã triển khai tổ chức thực hiện các quy định của 

pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh 
về quản lý khoáng sản trên địa bàn để tham mưu tổ chức thực hiện việc quản lý 

nhà nước về khoáng sản (thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng 
khoáng sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm theo quy định 

của pháp luật, ...), góp phần phát huy nguồn lực khoáng sản đóng góp cho tăng 
trưởng kinh tế xã hội, thu ngân sách, tạo việc làm, ổn định an ninh, trật tự xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, vẫn còn có địa phương (cấp huyện, cấp xã) chưa xác định rõ 

trách nhiệm quản lý khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân 
dân cấp xã được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn 
bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nên một số cấp ủy, chính quyền địa 

phương cơ sở chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ  chức 
thực hiện đối với công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn; một số vụ việc khi 

phát hiện đã có xử lý nhưng chưa nghiêm, mới chỉ dừng lại ở mức xử phạt vi 
phạm hành chính; chưa chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, giám sát sau thanh tra, kiểm 

tra dẫn đến có vụ việc không thực hiện khắc phục hậu quả, tiếp tục tái vi phạm; 
chưa xem xét kiểm điểm, xử lý về trách nhiệm đối với cán bộ trong công tác 

quản lý khoáng sản;... 

Để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong công tác quản lý khoáng 

sản trên địa bàn; đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 
cấp xã tiếp tục thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 

19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định trách nhiệm của các cấp, 
các ngành và tổ chức cá, nhân trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/7/2021 (Kết luận Hội nghị sơ kết 
thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh), Thông báo số 191/TB-UBND ngày 11/10/2021 (Kết luận 
cuộc họp Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động khai 
thác cát, sỏi lòng sông), Văn bản số 1208/STNMT-KS ngày 16/8/2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, 
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khoáng sản và trách nhiệm quản lý khoáng sản theo quy định tại các văn 
bản quy phạm pháp luật:  

(1) Luật Khoáng sản năm 2010;  

(2) 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; 

(3) 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; 

(4) Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Tài 
nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (thay thế Thông tư 

liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Bộ Nội vụ);  

(5) Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành 

trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(Có Phụ lục tổng hợp các nội dung về trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã và trách nhiệm của cơ quan chuyên môn theo quy định 
tại các văn bản quy phạm pháp luật gửi kèm theo)  

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; (Báo cáo) 
- Như trên (thực hiện); 

- Huyện ủy, thành ủy (phối hợp chỉ đạo); 
- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, KS. 

K/T. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Sơn Lâm 
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