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V/v triển khai thực hiện nội dung 

Công văn số 2833/UBND-NNTN 

ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Công văn số 2833/UBND-NNTN ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon tum về việc thực hiện nội dung Công văn số 

5183/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2022. Ủy ban 

nhân nhân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn: 

- Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg 

ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về 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 4019/UBND-NNTN ngày 23 tháng 

10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 

38/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan 

với chính quyền địa phương, thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm 

đối với các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản, đặc biệt là hành vi khai 

thác cát, sỏi lòng sông; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi lợi dụng 

việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác khoáng sản trái phép. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, 

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để 

khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

trong việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác 

theo Phương án Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 568/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 1023/QĐ-UBND  ngày 19 

tháng 10 năm 2020 và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản nêu 

trên. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời đề xuất 

công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu có hành vi bao che, 

tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý 
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theo đúng quy định của pháp luật, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, khuyến 

khích Nhân dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông: Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về khoáng sản, lên án đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 

khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh tài nguyên khoáng sản. 

 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các cơ quan, đơn vị biết nghiêm túc triển khai 

thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- LĐ, CVVP; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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