
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề án “Tăng cường  

năng lực quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”   

thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ 
quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm 

dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;  

Căn cứ Văn bản số 2803/UBND-TN ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường năng lực quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Văn bản số 5020/UBND-TN, ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 19 - Hội đồng Nhân dân tỉnh 

khóa VII; 

Trên cơ sở xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường kính 
trình UBND tỉnh: 

1. Đề án: “Tăng cường năng lực quản lý hoạt động khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị”. 

2. Mục tiêu của Đề án: 

- Các điểm mỏ khoáng sản được điều tra, đánh giá làm cơ sở bổ sung, 
cập nhật, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 tầm nhìn đến 

năm 2045. 

- Hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo được kiểm soát 

chặt chẽ theo quy định của pháp luật; thu, nộp ngân sách đầy đủ; không vi phạm 
về bảo vệ môi trường. 
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- Kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào thăm dò, khai thác,chế 
biến sâu khoáng sản, đảm bảo các loại khoáng sản tiềm năng phải được chế biến 

sâu trên địa bàn tỉnh, gia tăng giá trị khoáng sản. 

- Phấn đấu tăng thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản; giải quyết việc 
làm người lao động; tái đầu tư cho cơ sở hạ tầng từ nguồn thu khoáng sản. 

3. Nhiệm vụ của Đề án: 

- Tổ chức điều tra cơ bản đánh giá cấp tài nguyên các điểm mỏ chưa 

được điều tra, đánh giá làm cơ sở Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 
dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

- Đầu tư hệ thống thu nhận lưu giữ quản lý thông tin, số liệu kiểm soát 
hoạt động khoáng sản tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hệ thống giám sát vận 

chuyển, mua bán khoáng sản tại Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở Giao thông vận 
tải. 

- Đầu tư thiết bị, phương tiện kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản 
cho lực lượng kiểm tra tranh tra chuyên ngành hoạt động khoáng sảnnhư: Thiết 

bị đo đạc, xác định độ sâu, diện tích khai thác… 

- Quy định việc đầu tư thiết bị, công cụ, hạ tầng giám sát hoạt động 

khoáng sản tại các đơn vị, cá nhân hoạt động khoáng sản bao gồm: Trạm cân, 
camera, thiết bị giám sát phương tiện đăng ký hoạt động khoáng sản. 

- Bố trí sắp xếp, tuyển dụng cán bộ tăng cường cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường để thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về khoáng sản. Đào tạo 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia quản lý nhà nước về quản lý 

khoáng sản từ tỉnh đến cơ sở; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp 
hành pháp luật về hoạt động khoáng sảncho các tầng lớp cán bộ, nhân dân và 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản. 

- Đánh giá hiệu quả của đề án và tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao hơn nữa việc thực hiện quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn. 

4. Phạm vi thực hiện của Đề án 

- Về không gian: trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị. 

- Về thời gian: giai đoạn 2021 - 2025. 

5. Tiến độ thực hiện Đề án 

- Xây dựng Đề án, trình UBND tỉnh: từ tháng 7/2020 đến trước ngày  
09/11/2020. 

- UBND tỉnh lấy ý kiến các ngành, địa phương.  

- Trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19, khóa VII vào năm 2020. 

- Triển khai Đề án: từ quý I/2021 - 2025. 

6. Các nguồn lực thực hiện Đề án 

- Nguồn lực từ ngân sách nhà nước: Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ 



Quản lý khoáng sản của các cơ quan nhà nước. 

- Nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng kinh phí thực hiện đề án trong giai đoạn 2021 - 2025: 27 tỷ đồng, 
trong đó: 

(i) Ngân sách nhà nước: 15 tỷ đồng (được trích lại 10% từ nguồn thu 
hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh) 

(ii) Ngân sách của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản: 12 tỷ 
đồng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kèm Tờ trình các dự thảo: 

(1) Văn bản của UBND tỉnh lấy ý kiến Ban Kinh tế ngân sách –  HĐND 

tỉnh; các Sở ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với Đề án và 
các dự thảo trình HĐND tỉnh; 

(2) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Đề án; 

(3) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án; 

(4) Dự thảo Đề án “Tăng cường năng lực quản lý hoạt động khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét 
trình HĐND tỉnh thông qua./. 

   

Nơi nhận:         

- Như trên;    

- Giám đốc;                                                                            

- Lưu: VT, KS.       

                                                                            

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Trường Khoa 
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