
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-VP3 
V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

             

 

Nam Định,  ngày       tháng 6 năm 2022 

     

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Công thương;  

Xây dựng; Giao thông Vận tải; Công an tỉnh, BCH Bộ 

đội biên phòng; Cục Thuế tỉnh; Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 

29/9/2020 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 và văn bản số 

3152/VPCP-CN ngày 21/5/2022 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: 

- Thường xuyên quán triệt, thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010; Nghị định 

số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định về quản lý khai thác 

cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng 

sản; Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; 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 trên địa bàn quản lý; Chỉ thị số 24/CT-TTg 

ngày 07/10/2019 của Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê 

điều và các quy định khác có liên quan.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 

955/UBND-VP3 ngày 18/11/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 

29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan. Trong đó 

tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

+ Tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thăm dò, khai thác 

khoáng sản; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, đặc 

biệt là hoạt động khai thác, sử dụng cát; kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, 

cải tạo, phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây 

ô nhiễm môi trường theo quy định pháp luật; nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, 

khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép; xử lý nghiêm 
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hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép. 

+ Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi thăm dò, khai 

thác khoáng sản trái phép, xuất khẩu lậu khoáng sản qua biên giới, đặc biệt là 

thông qua đường biển.  

+ Theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong 

công tác thẩm định hồ sơ, tài liệu hoạt động khoáng sản, công nghệ khai thác, chế 

biến khoáng sản, giám sát các hoạt động khoáng sán trên địa bàn tỉnh. 

+ Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương không 

xuất khẩu cát. 

- Hàng năm, tổng hợp gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại 

văn bản số 955/UBND-VP3 ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về Sở Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày 20/1 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

2. Các Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chế 

biến tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành các 

nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Pháp luật về khoáng sản, thuế, đất đai, 

môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện đầy đủ, đảm bảo 

số liệu trung thực, chính xác về kiểm kê, thống kê hàng năm trữ lượng khoáng sản 

khai thác hoặc kinh doanh theo quy định; chấp hành nghiêm các quy định tài chính 

về khoáng sản (thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, phí và lệ phí, tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản,…), chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với việc kinh doanh 

khoáng sản nhất là kinh doanh cát, sỏi lòng sông.  

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố 

và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, kinh 

doanh mua bán khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Đ/c PCT UBND tỉnh;  

- Như trên; 

- Đ/c CPVP UBND tỉnh;  

- Đài PTTH tỉnh; Báo Nam Định; 

- Cổng TTĐT tỉnh Nam Định;  

- Lưu: VP1,VP2,VP5,VP6,VP3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 
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