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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực 

 khoáng sản trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2023 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; 

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác 

quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết 

định số 1023/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về ban hành Phương 

án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Chỉ thị 

số 01/CT-UBND ngày 04/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường 

quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế 

hoạch số 87-KH/HU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc triển 

khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và Kế hoạch số 3306/KH-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch 

hành động triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 

của Bộ Chính trị “về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công 

nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.  

 UBND huyện Kon Rẫy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2023, cụ thể 

như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, 

đoàn thể, tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, khai 

thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc 

quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài 

nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản, 

công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp khai 

thác khoáng sản trái phép nhằm ngăn chặn kịp thời và từng bước chấm dứt tình 

trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khoáng sản cát, đất làm vật liệu san 

lấp tại các địa phương trên địa bàn huyện. 

II. Nhiệm vụ và thời gian thực hiện 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản 

như: Luật khoáng sản năm 2010; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ 

quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Kế hoạch 

số 87-KH/HU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai 

Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế 
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hoạch số 3306/KH-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành 

động triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ 

Chính trị “về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai 

khoáng đến năm 2030, tầm nhìn 2045”;  và các quy định khác có liên quan. 

* Đơn vị chủ trì: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện. 

* Các đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp huyện, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn. 

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

2. Tham mưu UBND huyện Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý Nhà nước 

trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và việc chấp hành 

các quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn huyện: 

* Đơn vị chủ trì: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện. 

* Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2023. 

3. Rà soát, cắm mới, bổ sung các biển cấm, biển cảnh báo khu vực cấm 

khai thác khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định trên địa 

bàn huyện. 

* Đơn vị chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

* Các đơn vị phối hợp: Phòng Tài chính - kế hoạch, UBND các xã, thị 

trấn. 

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 4 năm 2023. 

4. Chủ động kiểm tra, nắm tình hình và ngăn chặn, giải tỏa kịp thời và xử 

lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản (cát, đất làm vật liệu san lấp...) trái 

phép tại các  địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái 

phép tại các công trình xây dựng, các trường hợp đào, lấp ao, hồ, cải tạo đất 

nông nghiệp không đúng quy định và lợi dụng việc thi công các công trình xây 

dựng để khai thác cát, đất san lấp trái quy định của pháp luật.  

* Đơn vị chủ trì: UBND các xã, thị trấn. 

* Các đơn vị phối hợp: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và môi 

trường, Kinh tế - hạ tầng và đơn vị có liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

5. Phối hợp các Sở, ban ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện 

hiệu quả trong công tác rà soát, lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản trên địa bàn; việc lập Quy hoạch bến bãi tập kết kinh doanh khoáng 

sản...  

* Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện 

* Các đơn vị phối hợp: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, Phòng 

Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính - kế hoạch huyện; UBND các xã, thị 

trấn. 

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 
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6. Tham mưu việc triển khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

năm 2023 và các nội dung liên quan đến việc tham mưu UBND tỉnh cấp phép 

thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

* Đơn vị chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

* Các đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế - hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Phòng Tài chính - kế hoạch huyện; UBND các xã, thị trấn. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

7. Triển khai thực hiện hiệu quả phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác, phương án bảo vệ cát sỏi lòng sông chưa khai thác; triển khai đầy đủ các 

nội dung về quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. 

* Đơn vị chủ trì: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện. 

* Các đơn vị phối hợp: Công an huyện; Phòng Kinh tế - tạ tầng, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài chính - kế hoạch huyện; UBND các xã, thị trấn. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8. Phối hợp rà soát, khoanh định trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi 

lòng sông. 

* Đơn vị chủ trì: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện. 

* Các đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế - hạ tầng, Nông nghiệp và 

PTNT, Tài chính - kế hoạch huyện; UBND các xã, thị trấn. 

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị và địa phương cụ thể hóa, 

xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. 

 2. Giao Phòng Tài nguyên và môi trường huyện là cơ quan đầu mối, 

chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, báo cáo 

UBND huyện biết, chỉ đạo. Định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo UBND 

huyện biết, chỉ đạo hoặc báo cáo các Sở, ngành liên quan của tỉnh theo yêu 

cầu. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Kon Rẫy về triển khai thực hiện 

công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2023./. 

Nơi nhận:                                    
- Sở TN&MT tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc (th/h);  

- UBND các xã, thị trấn (th/h);   

- Lưu: VT. 
  

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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