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CHỈ THỊ 
 

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước 
đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

 
Trong thời gian qua, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã 

có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước. Công tác 
quản lý nhà nước về khoáng sản đã từng bước được quan tâm và đẩy mạnh. Tuy nhiên, việc cấp 
giấy phép và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vẫn còn thiếu chiến lược và quy hoạch cụ 
thể, các doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư về vốn, kỹ thuật, công nghệ để khai thác, sử dụng 
quặng nghèo, làm giàu quặng hoặc chế biến ra sản phẩm có giá trị cao (tinh quặng, kim loại, 
hợp kim...) mà chủ yếu vẫn còn tập trung khai thác các loại khoáng sản có chất lượng cao để 
xuất khẩu nguyên liệu thô làm cạn kiệt, lãng phí tài nguyên khoáng sản. Gần đây các hoạt động 
khai thác, chế biến, mua bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép tại một số địa phương 
đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, gây ô 
nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự, đời sống và sản xuất của nhân 
dân địa phương. 

 
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nêu trên là do quy hoạch khoáng sản chưa được lập 

và phê duyệt kịp thời, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản chưa được quan tâm 
đúng mức và còn yếu kém, bất cập. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn hạn chế nên 
nhận thức về Luật khoáng sản còn thấp. Sự phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan và Ủy ban 
nhân dân các địa phương trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản chưa chặt 
chẽ, kém hiệu quả. Tại một số địa phương, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản bị 
buông lỏng, thậm chí Ủy ban nhân dân cấp xã, phường một số nơi còn để nhân dân tại địa 
phương khai thác khoáng sản tự do, cho phép các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép đến 
tạm trú. Hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép còn xảy ra ở 
một số địa bàn mà chưa được phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm. 

 
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng 

sản theo đúng quy định của Luật khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, 
ngành, Ủy ban nhân  các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn thực hiện ngay một số công 
việc sau đây: 

 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
 
Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật trong lĩnh vực 
tài nguyên, môi trường; phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm 
tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản ở các địa phương và hoạt 
động của các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, chế biến khoáng sản; thường xuyên tổng hợp, 
báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh những biện pháp quản lý, bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên 
khoáng sản, đất đai và môi trường. 

 
Khẩn trương hoàn thành bản đồ khoanh vùng khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. 



  
Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý khoáng sản thay thế 

Quy định đã được ban hành kèm theo Quyết định số: 297/QĐ - UB ngày 09/11/1998 của UBND 
tỉnh Lào Cai, trong đó quy định khoanh vùng và giao cho cấp huyện, thành phố quản lý và cấp 
giấy phép khai thác các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường quy mô nhỏ, lẻ nằm 
ngoài quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về trình 
tự, thủ tục giấy phép khoáng sản cùng với thủ tục về đất đai và môi trường theo hướng đơn giản 
hóa thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 

 
Tăng cường lực lượng cán bộ cho công tác quản lý khoáng sản; củng cố, nâng cao chất 

lượng thẩm định hồ sơ trình cấp giấy phép khoáng sản; hồ sơ xin khai thác, chế biến khoáng sản 
phải có dự án khai thác, chế biến và đánh giá tác động môi trường được thẩm định, phê duyệt 
theo quy định; giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản phải phù hợp với quy hoạch đã được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành 
nghiêm nghĩa vụ ký quỹ phục hồi môi trường và các nghĩa vụ liên quan khác, chấp hành tốt việc 
đóng cửa mỏ sau khi kết thúc khai thác. 

 
Cung cấp danh mục các mỏ khoáng sản trên địa bàn cho các huyện, thành phố để phục vụ 

cho công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các địa phương. 
 
2. Sở Công nghiệp: 
 
Chủ trì phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố khẩn trương lập Quy hoạch khoáng 

sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng) cùng với việc tích hợp bản đồ khoanh vùng khu vực 
cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lào Cai để UBND tỉnh xem xét trình HĐND phê 
duyệt trong tháng 7/2007. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp và quy trình 
công nghệ trong khai thác, chế biến khoáng sản. 

 
3. Sở Xây dựng: 
 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, giám sát 

việc thực hiện quy hoạch về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng thời rà soát đề xuất với 
UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vật liệu xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế. 
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND 
tỉnh biện pháp quản lý, cấp giấy phép khai thác đối với các điểm mỏ vật liệu xây dựng nhỏ, lẻ 
chưa đưa vào quy hoạch. 

 
4. Các cơ quan chức năng: 
 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở 

Thương mại và Du lịch, Cục Hải quan tỉnh, Quản lý thị trường, Trạm quản lý phương tiện đường 
sông... theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải tổ chức lực lượng tăng cường công tác tuần 
tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý con người và phương tiện khai thác, chế biến, mua bán, vận 
chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hoạt động xuất khẩu 
khoáng sản phải tuân thủ đúng quy định tại thông tư số: 02/2006/TT - BCN ngày 14/4/2006 của 
Bộ Công nghiệp về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản. 

  
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn (những địa bàn 

có khoáng sản và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản): 
 
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn theo thẩm quyền được phân 

cấp; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, đình chỉ và xử lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng 
sản không có giấy phép và những tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép nhưng không chấp hành 



đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. 
 
Đối với các địa phương có xảy ra hoạt động khai thác, chế biến, mua bán, vận chuyển 

khoáng sản trái phép thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải thành lập ngay các 
Đoàn kiểm tra tiến hành đình chỉ, giải toả, tịch thu toàn bộ thiết bị, phương tiện, khoáng sản và 
tang vật vi phạm, tiến hành xử phạt hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính theo quy định của pháp luật. Những đối tượng cố tình chống đối, có dấu hiệu phạm tội thì 
lập hồ sơ chuyển cho cơ quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các tổ chức, cá 
nhân được cấp giấy phép nhưng khai thác không đúng vị trí được cấp phép, khai thác không bảo 
đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không tuân thủ các quy định của giấy phép và 
pháp luật có liên quan thì phải đình chỉ ngay các hoạt động khai thác trái quy định, tiến hành xử 
phạt vi phạm hành chính, nếu cố tình tái phạm thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy 
phép khai thác, chế biến khoáng sản. 

Thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đăng ký 
hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng theo quy định; nghiêm cấm việc cho phép những người từ nơi khác 
đến tạm trú để khai thác khoáng sản trái pháp luật; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật cho nhân dân; vận động nhân dân đề cao ý thức, trách nhiệm trong việc phát 
hiện và báo cáo với chính quyền địa phương để ngăn chặn kịp thời các đối tượng khai thác, chế 
biến, thu mua, vận chuyển khoáng sản bất hợp pháp. 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND cấp trên trực tiếp về công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản trong phạm vi quản lý hành 
chính của địa phương. 

 
6. Tổ chức thực hiện 
 
Các ngành, các địa phương theo thẩm quyền được phân cấp phải thường xuyên kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý, chấn chỉnh, bảo 
đảm duy trì mọi hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản tuân thủ theo 
đúng các quy định của pháp luật. 

 
Các cơ quan Báo, Đài phát thanh, truyền hình có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng nội 

dung Chỉ thị này, quá trình tổ chức thực hiện ở các ngành, các địa phương và những kết quả đạt 
được trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên 
và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 
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Phạm Văn Cường 

 


