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       Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 5550/VPCP-CN ngày 08/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động khai thác vàng trên phạm vi toàn 

quốc, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng 

sản. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Rà soát các giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp còn hiệu lực; báo cáo 

UBND tỉnh các trường hợp hoạt động khai thác khoáng sản không bảo đảm các 

quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất để có biện pháp chỉ 

đạo, yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy 

định; 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát kỹ tất cả các điểm mỏ trên địa bàn để có 

biện pháp quản lý chặt chẽ, lập lại trật tự khai thác tài nguyên, khoáng sản nhằm 

bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên, khoáng sản theo quy 

đinh; xử lý các trường hợp thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác 

khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.  

3. Sở Công Thương:  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan rà 

soát các quy hoạch khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng) đã phê 

duyệt thuộc thẩm quyền để tích hợp nội dung có liên quan trong quy hoạch tỉnh 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch thăm dò, khai thác, 

chế biến khoáng sản của Quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì, lập theo quy định 

của pháp luật về quy hoạch; 

- Tham mưu, quản lý chặt chẽ hóa chất, thường xuyên thực hiện giám sát 

hoạt động khai thác, chế biến, định kỳ 6 tháng một lần kiểm tra việc sử dụng hóa 

chất để tách chiết vàng (nếu có); nghiêm cấm sử dụng natri xyanua trong việc 

tách, chiết vàng từ quặng khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
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4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ 

quan liên quan rà soát các quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu 

xây dựng thông thường đã phê duyệt thuộc thẩm quyền để tích hợp nội dung có 

liên quan trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của Quốc gia do Bộ Xây 

dựng chủ trì, lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

5. Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 

đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản khai báo, nộp thuế tài nguyên, phí 

bảo vệ môi trường không đúng với sản lượng khoáng sản khai thác thực tế. 

6. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai thác vàng trái phép.  

7. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các 

xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 

07/6/2018; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương liên quan trong 

việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhất là 

ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh địa giới hành 

chính; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cấp xã khi để 

xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, khai 

thác khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM,  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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