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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 04 tháng 06 năm 2022

V/v thực hiện Công văn số
3152/VPCP-CN ngày 21/5/2022
của Văn phòng Chính phủ

Kính gửi:
- Công an tỉnh Sơn La;
- Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện 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; Công văn số
3152/VPCP-CN ngày 21/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông
tin báo chí nêu. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ như sau:
1. Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công
thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện,
thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm 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
và Công văn số 3152/VPCP-CN ngày 21/5/2022 của Văn phòng Chính phủ và
Công văn số 3126/UBND-KT ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh (gửi kèm).
2. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thuỷ, Cảnh sát phòng,
chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên
quan, UBND các huyện, thành phố ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo đúng
quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển và kinh
doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng
sông trên địa bàn. Nghiêm cấm lợi dụng nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát,
khai thác khoáng sản trái phép.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố rà soát quy hoạch rừng tự nhiên
để xác định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Thực hiện nghiêm
chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với lĩnh vực
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thăm dò, khai thác khoáng sản. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng
Chính phủ kết quả và kiến nghị trong quá trình thực hiện.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
4.1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành để phối hợp với chặt chẽ với Bộ Tài
nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan để xác định khu vực cấm, tạm
thời cấm hoạt động khoáng sản;
4.2. Chủ trì kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác
đối với các khu vực khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định,
công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; rà soát, đánh giá tình hình nộp
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản
trên địa bàn, trong đó bao gồm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của
Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản hàng năm theo quy định, tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài
nguyên và Môi trường.
4.3. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ trách
nhiệm của UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày
24/02/2020 của Chính phủ; rà soát các khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông; các dự
án nạo vét, khơi thông luồng đã được cấp phép đang triển khai thực hiện, xác định
các dự án làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu, thoát lũ, sự ổn định của bờ sông, gây sạt
lở bờ, bãi sông hoặc làm ảnh hưởng đến sự an toàn của các công trình ven sông để
thực hiện theo quy định;
4.4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo
vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác,
sử dụng cát, sỏi lòng sông; 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; xử lý nghiêm hoạt động khai thác, buôn bán, vận
chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép; rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối
với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực theo quy định;
4.5. Nâng cao chất lượng tham mưu để thẩm định, trình phê duyệt báo cáo
thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, nhất là các báo cáo
thăm dò khoáng sản thuộc diện mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Nắm bắt, kiểm tra
việc thực hiện gửi Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của
UBND tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; yêu cầu các tổ chức, cá
nhân đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản
thực hiện trách nhiệm nộp Lưu trữ địa chất tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt
Nam theo quy định, tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý nghiêm những tổ
chức, cá nhân không thực hiện.
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4.6. Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện
Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Tài nguyên
và Môi trường định kỳ trước ngày 31/01 hàng năm.
5. UBND các huyện, thành phố
5.1. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và các đơn vị tổ chức triển khai
thực hiện các nội dung tại Công văn này; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung
thuộc chức năng, nhiệm vụ; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số
38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về UBND tỉnh (qua Sở Tài
nguyên và Môi trường) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
5.2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng; lợi dụng nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, sỏi trái
phép trên địa bàn.
Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên;
- Báo Sơn La, Đài phát thanh – truyền hình tỉnh;
- Báo Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KT, KSTTHC – VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT - Hiệu 10 bản

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Hậu

