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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước
về tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
Thời gian qua, UBND tỉnh ñã ban hành Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND ngày
07/3/2013 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng khoáng
sản trên ñịa bàn tỉnh; Quyết ñịnh số 58/2013/Qð-UBND ngày 25/10/2013 về Quy
chế phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh. Việc
triển khai thực hiện ñồng bộ các văn bản trên ñã tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, giải quyết vướng mắc và ñưa hoạt ñộng
khoáng sản dần ñi vào nề nếp.
Tuy nhiên, hiện nay hoạt ñộng khoáng sản còn một số hạn chế như: Việc
khai thác khoáng sản nhìn chung chưa tuân thủ thiết kế mỏ, chưa ñảm bảo an toàn
lao ñộng; ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức hoạt ñộng khoáng sản
chưa cao, việc nổ mìn trong khai thác ñá làm ảnh hưởng ñến cuộc sống người dân,
việc vận chuyển khoáng sản làm hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường;
tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết và tiêu thụ cát, sỏi, ñất các loại trái phép
vẫn diễn ra ở một số ñịa phương làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu
ngân sách; các vi phạm xảy ra nhiều nhưng chưa ñược kịp thời chấn chỉnh, xử lý
gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Nguyên nhân ñể xảy ra các tồn tại nêu trên trước hết là do các chủ mỏ chưa
chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của pháp luật về khai thác khoáng sản, công tác
quản lý nhà nước về khoáng sản của các ngành, chính quyền ñịa phương (cấp
huyện, cấp xã) chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về
khoáng sản chưa ñáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, công tác
hậu kiểm trong hoạt ñộng khoáng sản chưa kịp thời, hình thức xử lý các hành vi vi
phạm chưa nghiêm….
ðể khắc phục những tồn tại trên và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CTTTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi
chính sách, pháp luật về khoáng sản; Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày
29/11/2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng
sản; UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên

