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ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH QUẢNG TRỊ                       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số:01/2009/CT-UBND                                  ðông Hà, ngày 12 tháng 3 năm 2009 
 

CHỈ THỊ  
Về việc Tăng cường công tác quản lý Nhà nước 

ñối với các hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị 
 

 
Thời gian qua công tác quản lý Nhà nước ñối với các hoạt ñộng khai thác, chế 

biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản ñã ñược tăng cường; các doanh nghiệp hoạt 
ñộng khoáng sản ñã chú trọng ñầu tư công nghệ khai thác, chế biến, làm tăng giá trị 
khoáng sản, ñáp ứng một phần nhu cầu trong nước và xuất khẩu; công tác bảo vệ môi 
trường trong hoạt ñộng khoáng sản ñã ñược ñẩy mạnh.  

Tuy nhiên, hoạt ñộng khai thác, chế biến khoáng sản vẫn còn nhiều hạn chế, tổn 
thất trong khai thác, chế biến khoáng sản còn lớn; tình trạng mất an toàn lao ñộng, 
gây ô nhiễm môi trường do hoạt ñộng khai thác khoáng sản cũng như tình trạng khai 
thác khoáng sản trái phép vẫn chưa ñược khắc phục triệt ñể; việc phối hợp kiểm tra 
giữa các cấp, ngành chưa thường xuyên. 
 Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước ñối với tài nguyên khoáng sản 
theo ñúng quy ñịnh pháp luật và thực hiện Chỉ thị 26/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 9 
năm 2008, Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Tổ chức rà soát công tác thẩm ñịnh việc cấp giấy phép hoạt ñộng khoáng sản 

thuộc thẩm quyền của tỉnh. Kiểm tra và ñề xuất UBND tỉnh thu hồi giấy phép ñối với 
các ñơn vị ñã ñược cấp phép khai thác nhưng không tiến hành khai thác trên 01 năm 
mà không có lý do chính ñáng; các ñơn vị khai thác, sử dụng khoáng sản không ñúng 
mục ñích làm lãng phí tài nguyên; 

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy ñịnh trong giấy phép 
của các ñơn vị hoạt ñộng khoáng sản;  

- Phối hợp các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao sự 
hiểu biết về chính sách, pháp luật khoáng sản cho các ñơn vị hoạt ñộng khoáng sản và 
nhân dân trong vùng có tài nguyên khoáng sản; nâng cao ý thức bảo vệ và khai thác 
hợp lý tài nguyên khoáng sản, ñấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về 
khoáng sản; 

- Phối hợp, chỉ ñạo, hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi 
vi phạm ñối với hoạt ñộng khoáng sản. 

2. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng 
cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy trình, công nghệ khai thác, chế biến 
khoáng sản; rà soát và ñề xuất với UBND tỉnh ñiều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai 
thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc phạm vi quản lý, trình UBND 
tỉnh ñể trình HðND tỉnh thông qua. 
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3. Sở Xây dựng: Lập quy hoạch khai thác cát, sỏi lòng sông trên ñịa bàn tỉnh 
trình UBND tỉnh ñể trình HðND tỉnh thông qua. 

4. Sở Giao thông- Vận tải: 
- Quản lý hoạt ñộng nạo vét bến cảng, khai thông luồng lạch. Trường hợp nạo 

vét có thu hồi hồi cát, sỏi lòng sông phải ñăng ký khối lượng thu hồi cát, sỏi lòng 
sông tại Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền ñịa phương và Thanh tra Sở 
Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các phương tiện giao thông ñường thủy hoạt ñộng 
trên sông ñể có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời ñối với các hành vi vi phạm 
pháp luật về giao thông ñường thủy và hoạt ñộng khoáng sản ñối với các chủ phương 
tiện.   

5. UBND các huyện, thị xã: 
- Tăng cường công tác quản lý ñối với các hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn; 

Chỉ ñạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các Phòng chức năng 
và UBND các xã tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền ñối với các tổ 
chức, cá nhân khai thác khoáng sản không có giấy phép hoặc ngoài diện tích ñược 
cấp phép; 

- Tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt ñộng khoáng sản; làm tốt 
công tác bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và an toàn lao ñộng trong hoạt ñộng khoáng 
sản; 

- Thường xuyên kiểm tra và có các biện pháp ngăn chặn các hoạt ñộng khai thác 
trái phép cát, sỏi trên lòng sông. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát 
sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh ñể có biện pháp chỉ ñạo./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Hữu Phúc 
 
 
 
 
 
 
 
 


