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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29/2013/Qð-UBND                    Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 7 năm 2013 
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
  

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 
 Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2012/Nð-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính 
phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công 
Thương Quy ñịnh về lập, thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án ñầu tư xây dựng 
mỏ khoáng sản rắn; 
 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     
116/TNMT-KS ngày 23 tháng 02 năm 2013 về việc ñề nghị ban hành Quy ñịnh quản 
lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ tài 

nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh 2651/2008/Qð-UBND ngày 22/11/2008 

của UBND tỉnh về ban hành Quy ñịnh việc quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Lao ñộng -  
Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và 
Du lịch; Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, ban, 
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ 
chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                

QUY  ðỊNH 
Về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản 

 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 29/2013/Qð-UBND  
Ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  
Xác ñịnh trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng 

khoáng sản trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và công tác quản lý nhà 
nước về hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; cơ quan quản lý nhà nước về công 

nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; 
2. Tổ chức làm nhiệm vụ ñiều tra cơ bản ñịa chất về tài nguyên khoáng sản; 
3. Tổ chức, cá nhân hoạt ñộng khoáng sản (bao gồm khảo sát, thăm dò, khai thác, 

chế biến khoáng sản); 
4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan ñến việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. 

Chương II 
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 

ðiều 3. Khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt ñộng khoáng sản 
Thực hiện theo Quy ñịnh tại ðiều 28 của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 

ngày 17 tháng 11 năm 2010 và Quyết ñịnh số 06/2011/Qð-UBND ngày 04 tháng 3 
năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt ñộng 
khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 4. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong hoạt ñộng thăm dò, khai thác và 
chế biến khoáng sản 

Tổ chức, cá nhân ñược phép thăm dò khoáng sản phải ñánh giá tổng hợp và báo 
cáo ñầy ñủ các loại tài nguyên khoáng sản ñã phát hiện ñược trong khu vực ñược 
phép thăm dò cho Sở Tài nguyên và Môi trường và ñảm bảo không gây tổn thất tài 
nguyên khoáng sản. 

Tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh phải ñược quản lý, sử dụng một cách 
hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả trước mắt và lâu dài; bảo ñảm hài hòa lợi ích của Nhà 
nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản ñược khai thác; ưu tiên cho các 
dự án thăm dò, khai thác gắn liền với chế biến sâu trên ñịa bàn tỉnh có áp dụng kỹ 
thuật, công nghệ tiên tiến ñể giảm thiểu các tác ñộng tiêu cực ñến môi trường và cảnh 
quan thiên nhiên, làm ra sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội cao; hạn chế 
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tối ña và hướng tới chấm dứt việc khai thác khoáng sản ñể xuất bán dưới dạng nguyên 
liệu thô hoặc chỉ qua sơ chế. 

Trong hoạt ñộng khai thác, chế biến khoáng sản hoặc ñối với khu vực có dự án 
xây dựng công trình nếu phát hiện khoáng sản hoặc khoáng sản mới, tổ chức, cá nhân 
phải báo cáo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý theo thẩm quyền 
và phải chịu trách nhiệm bảo quản nguồn tài nguyên mới phát hiện này trong thời 
gian chờ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết theo các quy ñịnh của 
pháp luật; trước khi dự án ñược phê duyệt hoặc cấp giấy phép ñầu tư; 

CHƯƠNG III 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
ðiều 5. Xây dựng kế hoạch hoạt ñộng khoáng sản hàng năm. 
1. Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng khoáng sản: 
Căn cứ vào kế hoạch phát triển sản xuất của ñơn vị, hàng năm vào quý III, ñăng 

ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép (thông qua Sở Tài 
nguyên và Môi trường) các khu vực xin thăm dò mới, thăm dò bổ sung ñối với các 
khu vực ñã ñược cấp giấy phép khai thác, khai thác mỏ mới hoặc nâng công suất khai 
thác ñối với mỏ ñã ñược cấp phép. Trong ñó nêu rõ diện tích, công suất khai thác dự 
kiến tương ứng với từng mỏ cho năm tiếp theo. 

Khi khai thác khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mô, 
ñặc ñiểm từng mỏ, loại khoáng sản ñể thu hồi tối ña các loại khoáng sản ñược phép 
khai thác; nếu phát hiện khoáng sản mới phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền cấp giấy phép; phải có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản 
ñã khai thác nhưng chưa sử dụng hoặc khoáng sản chưa thu hồi ñược. 

2. UBND cấp huyện 
Căn cứ vào kế hoạch xây dựng các công trình giao thông nông thôn và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn huyện ñể lựa chọn các khu vực khai thác 
khoáng sản ñã ñược quy hoạch; nêu cụ thể vị trí, diện tích và công suất khai thác ñáp 
ứng cho công trình, ñề xuất lộ trình khai thác và ñơn vị thực hiện khai thác gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép 
trước ngày 30/9 hàng năm ñể ñưa vào kế hoạch cấp phép. 

ðối với các khu vực mới phát hiện chưa ñược ñưa vào quy hoạch khoáng sản, 
UBND cấp huyện phải có tờ trình ñề nghị bổ sung về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài 
nguyên và Môi trường).  

3. Các Sở, ngành có liên quan 
Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu sử dụng khoáng sản, hàng năm 

trước ngày 30/9 gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp, cân ñối, 
tham mưu UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền. 

Trường hợp trong phạm vi diện tích khu vực thực hiện dự án có nguồn khoáng 
sản ñảm bảo cung cấp cho việc thi công công trình, các Sở, ngành và ñịa phương chủ 
quản phải yêu cầu ñơn vị thi công tiến hành ñăng ký khối lượng khai thác, san lấp và 
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quy trình khai thác với Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi tiến hành thực hiện 
theo ñúng quy ñịnh của Luật Khoáng sản. 

ðiều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt ñộng khoáng sản sau khi 
ñược cấp giấy phép: 

1. Hoàn chỉnh các thủ tục quy ñịnh về ñất ñai và môi trường; các hồ sơ pháp lý 
và thông báo kế hoạch khai thác cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện 
và UBND cấp xã nơi mỏ ñược cấp phép. 

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 
nơi có mỏ tổ chức cắm mốc, xác ñịnh ranh giới khu mỏ tại thực ñịa;  

3. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt ñộng khoáng sản tại Quỹ Bảo 
vệ môi trường theo quy ñịnh. 

4. Lập thiết kế mỏ phù hợp với dự án ñầu tư và báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Bổ nhiệm Giám ñốc ñiều hành mỏ và thông báo bằng văn bản về trình ñộ 
chuyên môn, năng lực quản lý của Giám ñốc ñiều hành mỏ về Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Công Thương. 

Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy ñịnh của pháp luật về khoáng sản, 
xem xét, trả lời cho doanh nghiệp việc chấp thuận hay không chấp thuận ñề nghị của 
doanh nghiệp. 

6. Lập hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ñối với các mỏ 
khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt ñộng khai thác tại mỏ. 

ðiều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt ñộng khoáng sản trong quá 
trình hoạt ñộng khai thác mỏ 

1. Báo cáo ñịnh kỳ kết quả hoạt ñộng khoáng sản theo quy ñịnh tại ðiều 7 Nghị 
ñịnh 15/2012/Nð-CP ngày 09/3/2012. 

2. Thực hiện ñúng các nội dung tại quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường; 

3. Nộp thuế, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê ñất và khoản thu theo quy ñịnh; 
4. Thực hiện việc khai thác mỏ ñúng thiết kế kỹ thuật hoặc phương án khai thác 

ñã ñược duyệt theo quy ñịnh. 
5. Phục hồi môi trường khu vực mỏ theo phương án ñược duyệt; 
6. Thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh: 
a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy ñịnh của 
pháp luật; 

b) Bảo ñảm tiến ñộ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt ñộng khai thác xác ñịnh trong 
dự án ñầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; 

c) ðăng ký ngày bắt ñầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt ñầu khai thác với Sở 
Tài nguyên và Môi trường; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp 
giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; 
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d) Khai thác tối ña khoáng sản chính, khoáng sản ñi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng 
sản; thực hiện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng và các biện pháp bảo vệ môi trường; 

ñ) Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản 
và khai thác khoáng sản; 

e) Bồi thường thiệt hại do hoạt ñộng khai thác khoáng sản gây ra; 

g) ðóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và ñất ñai khi Giấy phép khai thác khoáng 
sản hết hiệu lực; 

i) Trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 8. Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản 

Giấy phép khai thác khoáng sản ñã cấp cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi trong các 
trường hợp quy ñịnh tại Khoản 1, 2, 3, 4 ðiều 58 Luật Khoáng sản. 

ðiều 9. Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý  và bảo 
vệ tài nguyên khoáng sản 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Công bố các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt ñộng khoáng sản ñã ñược cấp 
có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Chủ trì công bố công khai quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và ðầu tư, 
Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ ñội Biên phòng (ñối với khu vực biên 
giới) xác ñịnh khu vực hoạt ñộng khoáng sản trước khi tham mưu UBND tỉnh chấp 
thuận vị trí khai thác (ñối với mỏ nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì do 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ trì khi ñược phân cấp);  

d) Làm ñầu mối tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến các ngành và ñịa phương liên quan, 
tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm 
dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu và khai 
thác ñất ñể san lấp, xây dựng công trình; chấp thuận trả lại Giấy phép thăm dò 
khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu và khai 
thác ñất ñể san lấp, xây dựng công trình, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, 
khai thác khoáng sản, cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản, 
ñóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh có ý kiến về 
các trường hợp xin cấp giấy phép hoạt ñộng khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; (Nộp hồ sơ cho BQL KKT Chân Mây - Lăng Cô ñối với mỏ 
nằm trong khu vực BLQ quản lý khi ñược phân cấp). 

ñ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thẩm ñịnh 
báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, 
trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; 
trong trường hợp cần thiết tham mưu UBND tỉnh quyết ñịnh. 
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e) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các xã, phường, thị trấn 
xác ñịnh cụ thể các khu vực quy hoạch ngoài thực ñịa làm cơ sở theo dõi việc triển 
khai quy hoạch và quản lý chặt chẽ các hoạt ñộng khoáng sản theo quy hoạch. 

g) Công tác thanh tra, kiểm tra: 
+ Thanh tra, kiểm tra ñiều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản ñối 

với các giấy phép thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 
+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý ñối với tổ 

chức hành nghề thăm dò khoáng sản vi phạm các quy ñịnh của pháp luật về khoáng 
sản và pháp luật có liên quan; 

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung ghi trong giấy phép thăm dò, 
khai thác; 

+ Thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng khai thác cát trên sông, hồ theo các nội dung: vị 
trí khai thác, ñộ sâu khai thác, việc ñảm bảo khoảng cách an toàn các công trình... khi 
khai thác; 

+ Kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong khai thác và việc 
phục hồi môi trường sau khai thác theo quy ñịnh; 

+ Kiểm tra kết quả hoạt ñộng khai thác tại mỏ và việc thực hiện các nghĩa vụ 
nhà nước theo quy ñịnh; 

+ Chủ trì hoặc phối hợp với UBND cấp huyện, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh và 
cơ quan liên quan kiểm tra các hoạt ñộng khai thác khoáng sản trái phép khi phát hiện 
hoặc có phản ánh của nhân dân; 

+ Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và khi ñược UBND tỉnh ủy quyền. 
h) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ về quản lý 

tài nguyên khoáng sản, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ dữ liệu về tài nguyên 
khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh; 

i) Tiếp nhận báo cáo ñịnh hàng năm về tình hình hoạt ñộng khoáng sản của các 
tổ chức, cá nhân, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi sao bản báo cáo cho Sở 
Công Thương, Sở Xây dựng ñể phối hợp quản lý. 

2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (sau ñây gọi tắt là UBND cấp huyện) 
có trách nhiệm: 

a) ðảm bảo an ninh trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân, 
tài sản của Nhà nước và công dân tại khu vực khai thác khoáng sản; 

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình giải quyết các vấn ñề liên quan 
ñến bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực khai thác khoáng sản, sử dụng cơ sở hạ 
tầng và các ñiều kiện liên quan khác cho các tổ chức, cá nhân ñược phép hoạt ñộng 
khoáng sản; 

b) Tuyên truyền, giáo dục và giám sát việc thi hành pháp luật về khoáng sản; 
tham gia giải quyết tranh chấp về hoạt ñộng khoáng sản và thanh tra, kiểm tra và xử 
lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền; 
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c) Quy hoạch khu tái ñịnh cư và phương án sinh kế cho các ñối tượng bị ảnh 
hưởng do hoạt ñộng khai thác, chế biến; 

d) Tổ chức lực lượng chủ ñộng kiểm tra và xử lý ñối với các hoạt ñộng khai thác 
khoáng sản bất hợp pháp trên ñịa bàn theo thẩm quyền, trường hợp vụ việc vượt quá 
thẩm quyền xử lý của UBND cấp mình hoặc có dấu hiệu vi phạm luật hình sự thì phải 
chuyển cho cấp trên hoặc cơ quan ñiều tra xử lý theo quy ñịnh của pháp luật; 

ñ) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra ñịnh kỳ hoặc 
ñột xuất các khu vực có giấy phép khai thác khoáng sản; 

e) Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác ở ñịa 
phương, kết hợp với việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên khác; 

g) Chủ trì kiểm tra, xử lý các hoạt ñộng khai thác khoáng sản trái phép tại ñịa 
phương, ñặc biệt trong các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt ñộng khoáng sản, các khu 
vực dự trữ khoáng sản ñã ñược khoanh ñịnh theo quy ñịnh của Luật Khoáng sản; xử lý 
theo thẩm quyền các hành vi vi phạm. Các trường hợp vượt thẩm quyền xử lý thì lập 
biên bản tại hiện trường, chuyển ñến Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo quy ñịnh; 

h) Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường  giám 
sát các hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm 
pháp luật về khoáng sản. 

3. UBND các xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi là UBND cấp xã) chịu trách nhiệm 
chính trong việc: 

a) Theo dõi thực hiện quy hoạch và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác 
tại ñịa phương; 

b) Kiểm tra, giám sát và ngăn chặn kịp thời các hoạt ñộng khai thác khoáng sản 
trái phép tại ñịa phương; 

c) Thông báo kịp thời cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện 
ñể phối hợp xử lý dứt ñiểm các hoạt ñộng khai thác khoáng sản trái phép trên ñịa bàn; 

d) Tham gia phối hợp xử lý các hoạt ñộng khai thác khoáng sản trái phép; 
ñ) Giám sát việc khai thác tài nguyên khoáng sản tại ñịa phương mình; trường 

hợp phát hiện ñơn vị ñược cấp giấy phép khai thác vượt phạm vi ranh giới cho phép 
thì tiến hành lập biên bản vi phạm và báo cáo về UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và 
Môi trường ñể phối hợp xử lý; 

e) Chịu trách nhiệm kiểm tra các quy ñịnh về trật tự công cộng, về quản lý nhân 
khẩu của các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng khai thác tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn 
do mình quản lý; 

g) Tổ chức lực lượng, chủ ñộng trong công tác kiểm tra, lập biên bản ñình chỉ, 
ngăn chặn ngay các hoạt ñộng khoáng sản trái phép tại ñịa phương; 

h) Báo cáo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và Sở Tài 
nguyên và Môi trường về các trường hợp vượt quá thẩm quyền ñể ñược phối hợp xử 
lý kịp thời; 

i) Vận ñộng nhân dân cùng tham gia giám sát, kịp thời thông báo hoặc tố cáo 
những hành vi vi phạm trong việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn. 
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4. Các Sở, ngành liên quan: 

Theo chức năng nhiệm vụ ñược phân công, khi rà soát các quy hoạch ñể ñiều 
chỉnh, phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử 
dụng ñất và quy hoạch phân vùng hoạt ñộng khoáng sản ñã ñược phê duyệt, ñảm bảo 
ñiều chỉnh quy hoạch theo hướng sử dụng ñất có hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất, 
ñồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản và ñảm bảo sự thống 
nhất giữa các quy hoạch. 

Trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh ñầu tư mới các dự án của ngành 
tại các khu vực trên ñịa bàn tỉnh phải lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về 
tài nguyên khoáng sản trong khu vực thực hiện dự án ñể báo cáo tham mưu UBND 
tỉnh quyết ñịnh việc khai thác hoặc không khai thác; quyết ñịnh tiến ñộ trong trường 
hợp khai thác nhằm bảo ñảm kế hoạch thực hiện dự án và tránh lãng phí tài nguyên. 

a) Sở Công Thương: 

- Tổ chức thẩm ñịnh thiết kế cơ sở của các dự án ñầu tư xây dựng công trình mỏ 
theo thẩm quyền; 

- Kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt ñộng khai thác khoáng sản; 

- Kiểm tra các vấn ñề liên quan ñến dây chuyền công nghệ và thiết bị khai thác 
và các vấn ñề kỹ thuật trong hoạt ñộng khai thác; 

- Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tài nguyên khoáng sản ñã ñược duyệt ñối với 
các khu vực hoạt ñộng khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; 

- Tham gia ý kiến ñối với Thiết kế cơ sở của các Dự án ñầu tư xây dựng công 
trình mỏ khoáng sản thuộc nhóm B, C xây dựng tại ñịa phương và quy ñịnh của Bộ 
Công Thương về thẩm tra thiết kế công trình. 

- Có ý kiến bằng văn bản về thiết kế bản vẽ thi công ñối với dự án mỏ khoáng 
sản rắn (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu cho sản xuất xi măng) 
không phải lập Dự án ñầu tư xây dựng công trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật xây dựng công trình mỏ và không lập Thiết kế cơ sở. 

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trong các ñợt kiểm ñịnh kỳ và ñột xuất. 

b) Sở Xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, 
thành phố lập quy hoạch, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng thuộc thẩm 
quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh; 

- Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tài nguyên khoáng sản ñã ñược duyệt ñối 
với các khu vực hoạt ñộng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; 

- Tham gia ý kiến ñối với Thiết kế cơ sở của các Dự án ñầu tư xây dựng công 
trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu cho sản xuất xi măng thuộc 
nhóm B, C xây dựng tại ñịa phương và quy ñịnh ñối với xây dựng về thẩm tra thiết kế 
công trình. 
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- Có ý kiến bằng văn bản về thiết kế bản vẽ thi công ñối với dự án mỏ khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu cho sản xuất xi măng không phải lập Dự án ñầu 
tư xây dựng công trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỏ 
và không lập Thiết kế cơ sở. 

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong các ñợt kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất. 
c) Sở Giao thông - Vận tải: 
- Quản lý các tuyến ñường vận chuyển khoáng sản, công tác ñấu nối giữa các 

tuyến ñường vận chuyển khoáng sản với các tuyến ñường trong phạm vi quản lý; 
- Kiểm tra việc thực hiện các dự án nạo vét, chỉnh trị luồng trên hệ thống các sông 

trong ñịa bàn tỉnh. Xử lý các vi phạm hoặc ñề xuất UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền; 
- Thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng mở bến bãi kinh 

doanh khoáng sản trên hệ thống các sông trong ñịa bàn tỉnh theo quy hoạch ñược phê 
duyệt. Xử lý nghiêm các bến bãi kinh doanh khoáng sản có nguồn gốc bất hợp pháp; 

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong các ñợt kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất. 
d) Sở Kế hoạch và ðầu tư 
- Theo dõi các tổ chức ñã ñược cấp Giấy chứng nhận ñầu tư hoạt ñộng khoáng 

sản, nếu phát hiện vi phạm các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận ñầu tư thì tham 
mưu xử lý theo ñúng quy ñịnh của pháp luật; 

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong các ñợt kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất. 
ñ) Sở Tài chính: 
 Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh trong việc tổ chức thu, 

quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường ñối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp phép 
hoạt ñộng khoáng sản, lệ phí ñộc quyền thăm dò khoáng sản theo quy ñịnh. Bố trí 
kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cho các ñịa phương trong 
dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. 

e) Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội: 
- Kiểm tra vấn ñề an toàn lao ñộng và vệ sinh lao ñộng trong hoạt ñộng khai 

thác, chế biến khoáng sản; 
- Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra các vấn ñề liên quan ñến vật liệu nổ 

công nghiệp. 
g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trong các ñợt kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất. 
h) Công an tỉnh: 
- Kiểm tra các hoạt ñộng vận chuyển tài nguyên khoáng sản ñường sông và 

ñường bộ trên ñịa bàn tỉnh về ñảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. 
Xử lý các vi phạm theo phạm vi quyền hạn của ngành hoặc ñề xuất UBND tỉnh xử lý 
theo thẩm quyền, ñặc biệt là các hoạt ñộng bơm hút cát trái phép trên sông. 

- ðiều tra các hành vi vi phạm ñể xử lý theo chức năng hoặc ñề xuất xử lý vi 
phạm theo thẩm quyền; 

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các hoạt ñộng khai thác khi có 
yêu cầu và các hoạt ñộng khai thác khoáng sản trái phép trên ñịa bàn tỉnh; 
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- Hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, công tác liên quan ñến 
vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

- Phòng ngừa, ngăn chặn, ñiều tra, xử lý kịp thời có hiệu quả tội phạm và vi 
phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản. 

i) Cục Thuế tỉnh: 
- Hướng dẫn, ñôn ñốc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện ñăng 

ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản 
theo ñúng quy ñịnh; 

- Căn cứ quy mô sản lượng cho phép khai thác ñể xác ñịnh khoản thu thuế tài 
nguyên, phí bảo vệ môi trường ñối với từng tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản và 
kiểm tra, thanh tra việc kê khai, thực hiện. Xử lý các vi phạm hành chính trong việc 
nộp phí theo thẩm quyền; 

- Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà cơ sở khai thác khoáng sản và ñối tượng 
khác cung cấp theo quy ñịnh; 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trong thanh tra, kiểm 
tra các doanh nghiệp về việc thu, nộp các loại thuế, hợp ñồng liên doanh, liên kết, 
chứng từ hóa ñơn (kể cả tại khai trường)...; ñề xuất biện pháp chống thất thu thuế, 
thất thoát tài nguyên trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản. 

k) Các sở, ngành khác: 
Các Sở, ngành khác, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình 

nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản phải thông báo ngay với 
Sở Tài nguyên và Môi trường ñể phối hợp xử lý kịp thời. 

5. Tổ chức, cá nhân hoạt ñộng khoáng sản: 
Chỉ ñược phép hoạt ñộng khoáng sản trong giấy phép ñược cấp; có trách nhiệm 

bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong khu vực hoạt ñộng của mình. Báo 
cáo ngay cho UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường các 
hoạt ñộng vi phạm pháp luật về khoáng sản thuộc khu vực mình quản lý nếu không 
ngăn chặn ñược các hành vi vi phạm. 

ðiều 10. Quyền hạn của các cấp, các ngành trong thanh tra, kiểm tra các hoạt 
ñộng khoáng sản 

1. ðối với công tác thanh tra, kiểm tra ñịnh kỳ: 
Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tiến hành thanh tra, kiểm tra ñịnh kỳ hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh. 
2. ðối với công tác kiểm tra ñột xuất: 
a) Chủ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã kiểm tra, kịp thời phát hiện và 

xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản không có giấy phép thuộc ñịa bàn mình 
quản lý, áp dụng các hình thức xử phạt theo quy ñịnh của pháp luật về xử phạt vi 
phạm hành chính. 

b) Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các Sở ngành, ñịa 
phương có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý ngay khi phát hiện các hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo thẩm quyền ñược quy ñịnh của Pháp luật. 
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c) Thanh tra các Sở, ngành khác kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan trong lĩnh 
vực khoáng sản theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Thanh tra sở Tài nguyên và Môi 
trường kiểm tra, xử lý theo quy ñịnh. 

d) Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan cử cán bộ, công chức có trách 
nhiệm, ñáp ứng về chuyên môn, nghiệp vụ tham gia phối hợp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ñể xử lý, giải quyết, ngăn chặn kịp thời 
các hành vi trái phép về khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản. Sở Tài 
nguyên và Môi trường phải báo cáo kịp thời về UBND tỉnh kết quả giải quyết, xử lý. 

ñ) Trường hợp ñột xuất khi có yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công 
an tỉnh, các sở, ngành liên quan và chính quyền ñịa phương phải kịp thời cử cán bộ, 
công chức ñể phối hợp kiểm tra, xử lý. 

e) ðối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản vượt quá thẩm 
quyền, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo 
và ñề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy ñịnh. 

Chương IV 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

ðiều 11. Khen thưởng 
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy ñịnh trên ñược khen 

thưởng theo quy ñịnh của pháp luật về thi ñua khen thưởng. 
ðiều 12. Xử lý vi phạm 
Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy ñịnh trên thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm 

sẽ bị xử lý vi phạm bằng hình thức xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình 
sự; nếu gây thiệt hại về vật chất phải bồi thường thiệt hại theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðịa phương nào ñể xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép 
kéo dài mà không xử lý hoặc không báo cáo kịp thời theo quy ñịnh nêu trên, Chủ tịch 
UBND ñịa phương ñó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 13. Tổ chức thực hiện  
Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh, Cục trưởng Cục 
Thuế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị 
xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm 
tra việc thực hiện Quy ñịnh này./. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, xử lý./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Phan Ngọc Thọ 


