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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 214-NQ/BCS ngày 19/10/2021  

của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước 

về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về thực hiện Nghị quyết số 214-NQ/BCS ngày 19/10/2021 của Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 177), 

UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 214-

NQ/BCS ngày 19/10/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tăng cường 

công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, 

Kế hoạch số 177 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý 

nhà nước về hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường; khắc phục những tồn tại, 

hạn chế trong công tác quản lý nhà nước. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các 

phòng, đơn vị chuyên môn và UBND các phường, xã trong công tác quản lý nhà 

nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu: 

- Các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã tổ chức quán triệt, tuyên 

truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 214-NQ/BCS 

ngày 19/10/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Kế hoạch số 177 của 

UBND tỉnh Ninh Bình. Đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt 

Nghị quyết, Kế hoạch. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; khắc 

phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường, cảnh quan và 

các quy định khác liên quan.  

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ 

 Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản; 

triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 214-NQ/BCS ngày 19/10/2021 của Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh; Kế hoạch số 177 của UBND tỉnh Ninh Bình. Qua đó, 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, 
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bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo an toàn giao 

thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, UBND thành phố giao: 

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tăng cường công tác tham mưu cho UBND thành phố về công tác quản lý 

nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng 

sản trên địa bàn; tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm. 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản 

lý hoạt động khoáng sản ở khu vực giáp ranh, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, 

kịp thời phát hiện, tham mưu hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi 

phạm theo quy định. 

 - Là đơn vị đầu mối, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung nêu tại Kế 

hoạch này, định kỳ tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu. 

 2. Phòng Kinh tế, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm Tam Điệp 

- Tăng cường công tác tham mưu cho UBND thành phố quản lý nhà nước về 

lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về lâm nghiệp; quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thanh lý rừng, 

trồng rừng thay thế theo quy định đối với các diện tích mỏ đã được cấp phép thăm 

dò, khai thác; rà soát cụ thể diện tích rừng tại các mỏ khoáng sản theo quy hoạch 

khoáng sản.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám 

sát, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là khu vực, vị trí giáp ranh với các mỏ khai 

thác khoáng sản, dễ xảy ra các vi phạm. Kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp có 

thẩm quyền xử lý các vi phạm về lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. 

- Phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản 

lý tài nguyên trên địa bàn. 

3. Phòng Quản lý đô thị 

- Tăng cường tham mưu cho UBND thành phố trong lĩnh vực giao thông đô 

thị, quản lý các tuyến đường trên địa bàn; tham mưu công tác quy hoạch, xây dựng 

kết cấu hạ tầng, kết nối giao thông đô thị, bố trí, phân luồng hợp lý các phương tiện 

lưu thông trên tuyến đường của thành phố để việc vận chuyển nguyên vật liệu từ các 

mỏ khoáng sản, các khu chế biến khoáng sản đến nơi tiêu thụ sản phẩm được thuận 

lợi và đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát biển báo, cảnh 

báo trên các tuyến đường trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố để 

đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu từ các mỏ; tham mưu giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến 
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nghị về giao thông đô thị, hoạt động vận tải, vận chuyển nguyên vật liệu của các tổ 

chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. 

- Quản lý chặt chẽ việc hạ cos xây dựng, mặt bằng của tổ chức, cá nhân; 

không để xảy ra việc tự ý, lợi dụng hạ cos để thực hiện khai thác khoáng sản sai 

phép, trái phép. Kịp thời phát hiện các hành vi tự ý hạ cốt trái phép và xử lý nghiêm 

theo quy định.   

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các đơn vị có 

liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ 

chức khai thác, chế biến khoáng sản trong việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách khác có liên quan 

đến người lao động; tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm 

theo quy định. 

5. Phòng Văn hoá và Thông tin: Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ các khu du lịch, khu di tích lịch sử văn hoá, danh 

lam thắng cảnh, địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ nằm gần với các mỏ khoáng sản 

để hoạt động khai thác khoáng sản không làm ảnh hưởng tới cảnh quan, môi 

trường trong khu vực cần bảo vệ trên địa bàn thành phố. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Quản lý, theo dõi các nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa 

bàn thành phố. 

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ 

sung chính sách, quy định liên quan đến việc thu thuế, phí trong hoạt động khai 

thác khoáng sản. 

7. Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô 

- Tăng cường thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến 

người nộp thuế về chính sách thuế tài nguyên theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột 

xuất việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản để 

xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm. 

- Tăng cường công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, kiểm soát chặt chẽ 

việc kê khai sản lượng, trữ lượng khoáng sản khai thác của các doanh nghiệp khai 

thác khoáng sản khi thực hiện nghĩa vụ thuế, phí với nhà nước.  

8. Công an thành phố 

- Chỉ đạo đội nghiệp vụ tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, 

xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm về tài nguyên khoáng sản, gây ô 

nhiễm môi trường, vận chuyển, tập kết, kinh doanh và sử dụng khoáng sản không có 

nguồn gốc hợp pháp. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề 

xuất biện pháp xử lý theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu trên các tuyến đường của thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm 
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về an toàn giao thông, tải trọng, vệ sinh môi trường của các xe vận chuyển nguyên 

vật liệu. 

- Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, 

đảm bảo an ninh trật tự, khu vực có hoạt động khoáng sản trên địa bàn. 

9. Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

có liên quan, hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối 

với các tổ chức, cá nhân có những vi phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản trên 

địa bàn thành phố. 

10. UBND các phường, xã 

- Chủ động, tập trung, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài 

nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; thực hiện đúng chức 

năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa 

bàn quản lý theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010; thực hiện nghiêm 

Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về 

việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. Kịp thời phát hiện, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp 

luật theo quy định. 

 - Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho tổ chức, cá 

nhân trong việc thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng 

sản, lâm nghiệp; yêu cầu các tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng đất phải 

thực hiện quản lý, bảo vệ chặt chẽ và sử dụng đất được giao đúng quy hoạch, kế 

hoạch, mục đích. 

- Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động khai 

thác khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt 

là kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các khu vực mà các tổ chức, cá nhân đã có các vi 

phạm về khai thác khoáng sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 

những vi phạm về khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật; đảm 

bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. 

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, không 

để xảy ra việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hạ cos để trồng cây, đào ao, hạ 

cos tạo mặt bằng, hạ cos đồi đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm 

tận thu khoáng sản, khai thác đất đá trái phép. Kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý 

nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền hoặc trong trường hợp vượt quá thẩm quyền 

báo cáo, tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định. 

 - Chỉ đạo lực lượng công an phường, xã nắm chắc tình hình, đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng 

trên địa bàn quản lý. 

 - Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, doanh 

nghiệp vận chuyển nguyên vật liệu, tổ chức và cá nhân trong việc giải quyết các 

vấn đề phát sinh liên quan, vấn đề vệ sinh môi trường từ các mỏ đi ra các tuyến 

đường trên địa bàn quản lý. 
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 - Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

thành phố nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm về lâm 

nghiệp, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; vi phạm về đất đai dưới hình thức 

hạ cos tạo mặt bằng, hạ cos đồi đất, đào ao, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để 

khai thác khoáng sản trái phép. 

 11. Đối với các Công ty, Doanh nghiệp (gọi chung là Doanh nghiệp) hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn thành phố 

 - Hoạt động khoáng sản phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật 

về đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.  

- Các Doanh nghiệp chưa được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản chủ 

động, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý trình cấp có thẩm quyền 

cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thực hiện thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, cho 

thuê đất, giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng thuê đất và bàn giao đất tại thực địa 

theo quy định. Doanh nghiệp chỉ được phép tiến hành hoạt động khai thác khoáng 

sản khi đã làm đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý về khoáng sản, đất đai và các thủ 

tục pháp lý có liên quan. 

 - Thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý, bảo vệ chặt chẽ mốc các điểm 

khép góc khu vực được phép hoạt động khoáng sản. Trong trường hợp bị mất mốc, 

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm chủ động thực hiện tự khôi phục, cắm lại mốc 

đảm bảo quy cách, quy chuẩn theo đúng quy định đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường yêu cầu, hướng dẫn tại văn bản số 1356/STNMT-KS ngày 15/6/2018 và 

văn bản số 1417/STNMT-KS ngày 17/6/2020 (Mốc được đúc bằng bê tông cốt sắt, 

kích thước bề mặt 30 cm x 30 cm x 80 cm, mặt trên tâm mốc có gắn núm sứ; mốc 

được đổ trực tiếp hoặc chôn tại thực địa bằng bê tông sâu 50 cm, phần nổi trên 

mặt đất 30 cm, nếu trên nền đá phần nổi trên mặt đá tối thiểu là 20 cm; mốc phải 

đảm bảo bền vững khi khai thác và phải bảo quản đến khi hoàn thành công tác 

đóng cửa mỏ, bàn giao cho địa phương quản lý). 

 - Thực hiện khai thác mỏ theo đúng vị trí, trong phạm vi, diện tích, ranh giới 

khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; 

không hoạt động khai thác ngoài phạm vi, ranh giới mỏ được cấp phép; khai thác 

đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt, đảm bảo hành lang an toàn trong khai thác để 

không gây mất hoặc ảnh hưởng đến khu vực, vị trí đất rừng liền kề, giáp ranh với 

mỏ của Doanh nghiệp. 

 - Thực hiện đầy đủ các biện pháp, giải pháp, nội dung trong Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quan trắc, giám sát môi trường định kỳ và gửi 

kết quả về cơ quan đã thẩm định, phê duyệt, xác nhận Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND 

thành phố để được theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định. 

 - Đối với đơn vị có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ cho khai thác 

khoáng sản phải thực hiện việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo đúng 
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quy định của pháp luật; thực hiện theo đúng giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp, sử dụng vật liệu nổ đúng địa điểm, 

vị trí, khối lượng vật liệu được sử dụng phải tính toán cụ thể cho từng đợt nổ 

nhưng không quá lượng thuốc nổ được cấp phép; phải đảm bảo tuyệt đối an toàn 

trong quá trình quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.  

- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường phải 

thường xuyên quét dọn đất đá bị rơi vãi, tưới nước để rửa đường và tạo độ ẩm nhằm 

chống bụi, chuyên chở đúng tải trọng của xe, che phủ bạt, chạy đúng tốc độ quy 

định, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…như đã cam 

kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường hoặc 

cam kết với người dân và chính quyền địa phương. 

- Thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo đúng quy 

định tại Khoản 4 Điều 20 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.         

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động khoáng sản 

của Doanh nghiệp. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 214-NQ/BCS ngày 

19/10/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố yêu 

cầu các phòng, đơn vị, UBND các phường, xã và các doanh nghiệp hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp 

thời báo cáo UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo và định kỳ báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND thành phố (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 05/12 

hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

quy định./. 

Nơi nhận:   
- Thường trực Thành ủy (để b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, đơn vị: Công an, Tài nguyên và Môi 

trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá và Thông 

tin, Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố; 

- Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô; 

- Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố; 

- Hạt Kiểm lâm Tam Điệp; 

- UBND các phường, xã; 

- Các Công ty, Doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn thành phố; 

- Lưu: VT.                                   
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Tống Đức Thuận 
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