
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /STNMT-KS Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2018
V/v công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh
              

                                   Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh mục 1, mục 5 Thông báo số 453/TB-UBND 
ngày 20/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Cung cấp thông tin về các khu vực đã được cấp phép khai thác, nạo vét, thu 
hồi khoáng sản 

Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp đầy đủ thông tin các khu vực đã được 
cấp phép khai thác, nạo vét, thu hồi khoáng sản (chi tiết đính kèm 07 Phụ lục theo 
công văn này) hiện nay còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh để UBND các huyện, thị xã, 
thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp kiểm soát và kịp thời xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm trong hoạt động khoáng sản.

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các cơ 
quan chức năng kểm soát hoạt động khai thác, nạo vét, thu hồi, vận chuyển, kinh 
doanh khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đối với các nội dung: 

- Khu vực, vị trí khai thác đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác;
- Thực hiện cắm mốc giới (hoặc thả phao) đúng quy định (tương đương với 

mốc địa giới hành chính cấp xã) giới hạn khu vực được cấp phép khai thác; 
- Đối với các khu vực khai thác, nạo vét, thu hồi cát, sỏi lòng sông, suối, hồ 

chứa nước, đề nghị ghi nhận bằng ảnh chụp hiện trạng khu vực và xung quanh khu 
vực trước khai thác (có hay không tình trạng sụt lún, sạt lở, mức độ sụt lún, sạt lở nếu 
có,…);

- Niêm yết công khai bảng thông tin về hoạt động khai thác (tổ chức, cá nhân, 
thời gian, công suất, phương án, trang thiết bị, giới hạn ranh giới khu vực,…) tại khu 
vực được cấp phép khai thác khoáng sản để thuận lợi cho việc giám sát, kiểm tra;

- Gắn camera giám sát tại các bãi tập kết, đường vào mỏ khu vực được cấp 
phép khai thác. Đối với trạm cân phải lắp đặt cố định, phù hợp với điều kiện địa hình 
cụ thể của mỏ.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm giám 
sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm 
theo thẩm quyền hoặc báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xử lý đúng 
quy định; có kế hoạch chi tiết bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo Quyết định số 
354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trường hợp để xảy ra vi 
phạm, ảnh hưởng đến đất đai, công trình trên đất, đời sống của người dân thì ngoài 



việc bị trừ điểm thi đua theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của 
UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác bảo 
vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 842/QĐ-
UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh bổ sung phụ lục xếp loại mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách 
nhiệm người đứng đầu - Chủ tịch UBND các địa phương theo quy định.

4. Về thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện:
- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 3098/KH-UBND ngày 03/4/2018 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/12/2017 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản 
lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu 
xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Trước ngày 25 hàng tháng.

- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 
quy chế phối hợp, trao đổi thông tin và phát hiện xử lý vi phạm trong hoạt động khai 
thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Trước ngày 20 của tháng cuối quý.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các UBND các huyện, thị xã, 
thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên; (VBĐT);
- UBND tinh (thay b/c); (VBĐT);
- VP.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Sở: NV; KHĐT; GTVT; NN&PTNT; CT; XD; TC; 
TP; (VBĐT);
- BQL KKT Vân Phong; (VBĐT);
- Công an tỉnh; Phòng CSMT (PC49); 
- BCH Quân sự tỉnh;
- Cục thuế tỉnh;
- Báo Khánh Hòa; Đài PTTH Khánh Hòa;
- Lưu: VT, KS, Dũng.

GIÁM ĐỐC
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