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 Kính gửi:   

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng, Công Thương; 

- Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Ngay từ đầu năm 2020 tình hình thời tiết đã có nhiều diễn biến bất thường 

như mưa đá, gió lốc... Hiện nay đã bước vào mùa mưa bão, việc tuân thủ thiết 

kế khai thác, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong khai thác khoáng sản 

là hết sức quan trọng. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và 

hạn chế thấp nhất ảnh hưởng rủi ro có thể xảy ra.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương; Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thành lập 

Tổ công tác liên ngành thực hiện: 

- Rà soát, kiểm tra việc tuân thủ thiết kế khai thác, việc thực hiện nghĩa vụ thuế, 

phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước 

và hồ sơ tài liệu thống kê, kiểm kê sản lượng khai thác mỏ của các doanh nghiệp khai 

thác đá trên địa bàn tỉnh. Căn cứ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật, đặc biệt là việc không tuân thủ theo thiết kế cơ sở đã được phê duyệt và 

thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với nhà nước 

theo quy định. Yêu cầu thời gian cụ thể để khắc phục các hạn chế, tồn tại.  

- Kiểm tra, rà soát hiện trạng mức độ an toàn của các công trình mỏ, bãi 

thải của mỏ. Yêu cầu các doanh nghiệp xử lý, thực hiện các giải pháp để đưa về 

trạng thái an toàn đối với các khu vực có nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra sự cố; 

lập phương án phòng ngừa và thủ tiêu sự cố mất an toàn lao động, bảo vệ môi 

trường trong quá trình khai thác để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố. 

Yêu cầu Giám đốc các Sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;    (Báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh;  

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên KS; 

- Lưu VT, (Đ 22). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Trần Ngọc Thực 

 

V/v tăng cường quản lý nhà nước và kiểm tra, 
xử lý nguy cơ mất an toàn trong khai thác đá 
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