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Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế ñối với các tổ chức, cá nhân
hoạt ñộng khai thác, kinh doanh khoáng sản theo quy ñịnh của pháp luật. Tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi
kinh doanh khoáng sản trái phép.
13. Sở Thông tin và Truyền thông, ðài PT&TH tỉnh, Báo Nghệ An:
Phối hợp với các cơ quan liên quan ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về khoáng sản và các quy ñịnh pháp luật có liên quan bằng nhiều
hình thức và phương pháp phù hợp. Kịp thời biểu dương trên phương tiện truyền
thông ñối với các tập thể, cá nhân ñiển hình thực hiện tốt và hiệu quả công tác quản
lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn.
14. Sở Nội vụ:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý
trách nhiệm ñối với Chủ tịch UBND cấp huyện nếu ñể xảy ra hoạt ñộng khoáng sản
trái phép trên ñịa bàn diễn ra trong thời gian dài, mà không giải quyết dứt ñiểm theo
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh
Nghệ An và quy ñịnh của pháp luật về công chức hiện hành.
15. UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh:
15.1. Chủ trì thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai
thác trên ñịa bàn theo quy ñịnh tại ðiều 17 Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày
29/11/2016 của Chính phủ. Tiến hành giải tỏa, ngăn chặn hoạt ñộng khai thác
khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc ñược báo tin xảy ra trên ñịa bàn.
Kịp thời báo cáo UBND tỉnh ñể chỉ ñạo xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền
giải quyết;
15.2. Chỉ ñạo UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn cấp
huyện, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả hoạt
ñộng khai thác, vận chuyển, tập kết và tiêu thụ khoáng sản trái phép. ðịa bàn nào xảy
ra hoạt ñộng khoáng sản trái phép trong thời gian dài hoặc tái diễn hoạt ñộng khoáng
sản trái phép, thì Chủ tịch UBND cấp dưới phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước
Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về các sai phạm trong công tác
quản lý nhà nước về khoáng sản trên ñịa bàn;
15.3. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật ñối
với các tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép khai thác khoáng sản; thông báo ñôn
ñốc và yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ trong hoạt ñộng
khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền;
15.4. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh trong quá
trình các Sở ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn hoặc
các nhiệm vụ ñịnh kỳ, ñột xuất UBND tỉnh giao. ðịa phương nào không phối hợp

