ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG
Số: 1270/UBND-TNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Đông, ngày 06 tháng 9 năm 2022

V/v tiếp tục tăng cường quản
lý hoạt động khoáng sản trên
địa bàn huyện.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi
trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng,
Công an huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 8558/UBND-TN ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý,
khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản theo
quy định Luật Khoáng sản, tránh tình trạng lợi dụng cải tạo đất, san gạt đất để khai
thác, vận chuyển mua bán đất san lấp; khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn, Chủ tịch
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội
dung sau:
1. UBND xã các, thị trấn: phối hợp các ngành tăng cường tuyên truyền cho
nhân dân biết và chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và bảo
vệ khoáng sản.
Thường xuyên kiểm tra, phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm tất cả các trường
hợp khai thác cát, sỏi không đúng quy định; lợi dụng việc san gạt, cải tạo đất để vận
chuyển đất dôi dư sử dụng vào mục đích làm vật liệu xây dựng khi chưa được phép
của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Phối hợp kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản tại các khu vực cấp
phép, thông tin, báo cáo kịp thời các hoạt động khoáng sản không đúng quy định.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: nghiên cứu các quy định để hướng dẫn
thủ tục cấp phép sử dụng đất dôi dư khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu; phối hợp,
tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm;
Phối hợp tham mưu rà soát các khu vực mỏ có khả năng khai thác cung cấp
khoáng sản đất, cát sỏi cho nhu cầu hoạt động xây dựng để đưa vào quy hoạch;
Phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến thuê đất, chuyển loại rừng...
nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản
trên địa bàn tham mưu UBND huyện đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp
giải quyết khi phát hiện các hoạt động khoáng sản không đúng quy định;
Tham mưu báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật
khoáng sản.

3. Công an huyện thường xuyên tuần tra, kiểm tra, nếu phát hiện hoạt động
khai thác cát, sỏi không đúng quy định, vận chuyển mua bán đất san lấp trái phép
tiến hành lập biên bản, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp
có thẩm quyền xử lý theo quy định.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu các khu vực bãi thải để phục vụ nhu
cầu đổ thải khi các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các hoạt động san gạt
đất.
5. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND các xã, thị trấn kiểm tra các
trường hợp xin san gạt để cải tạo đất nông nghiệp, trong trường hợp việc san gạt
không phát huy được tính năng, hiệu quả sử dụng đất thì không cho thực hiện.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện
nghiêm túc nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TV Huyện ủy (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.
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