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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp, phương
thức phối hợp và trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá
nhân liên quan trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này được áp dụng đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (sau đây gọi
là cơ quan); UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện);
UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã); các tổ chức, cá
nhân có liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Không gây cản trở đến công tác quản lý của các cơ quan nhà nước và
hoạt động khoáng sản hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác phối hợp được thực hiện đúng quy định của pháp luật về
khoáng sản và các văn bản có liên quan; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn được pháp luật quy định.
3. Bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và
phối hợp kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Việc trao đổi, cung
cấp thông tin phải kịp thời, chính xác theo quy định của Quy chế này. Nghiêm
cấm hành vi lợi dụng việc sử dụng thông tin, tài liệu, dữ liệu do cơ quan phối
hợp cung cấp để phục vụ các mục đích bất hợp pháp khác.
4. Chủ động trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; xử lý những
vấn đề phát sinh theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan đối
với các hoạt động khoáng sản. Hỗ trợ trong xử lý các tình huống phức tạp bảo
đảm đúng quy định của pháp luật.
Điều 4. Nội dung phối hợp
1. Phối hợp trong công tác quy hoạch bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng
tài nguyên khoáng sản.
2. Phối hợp trong thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản;
đề án thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.
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3. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản.
4. Phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
5. Phối hợp trong quản lý sản lượng khai thác của các tổ chức, cá nhân
được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
6. Phối hợp trong bảo vệ môi trường; bảo vệ đất đai, bờ bãi ven sông, đê
điều trong hoạt động khai thác khoáng sản.
7. Phối hợp trong xử lý tình hình an ninh trật tự; giải quyết đơn thư kiến
nghị, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động khoáng sản.
Điều 5. Phương thức phối hợp
1. Tùy theo tính chất, nội dung của công tác quản lý nhà nước có thể áp
dụng một trong các phương thức phối hợp: trao đổi, thông tin qua điện thoại, lấy
ý kiến bằng văn bản; tổ chức cuộc họp; tổ chức đoàn khảo sát, điều tra; thanh
tra, kiểm tra, tổ chức đoàn công tác liên ngành.
2. Khi phối hợp theo hình thức tổ chức cuộc họp hoặc lập đoàn khảo
sát, đoàn công tác liên ngành thì cơ quan phối hợp cử cán bộ có chuyên môn về
lĩnh vực cần tham gia với cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm trước pháp luật và
UBND tỉnh về ý kiến của cán bộ được cử tham gia.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Xây dựng quy hoạch bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài
nguyên khoáng sản
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan và
UBND cấp huyện rà soát các khu vực có tiềm năng khoáng sản đủ điều kiện quy
hoạch bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tích hợp vào
Quy hoạch tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
2. Trên cơ sở kết quả rà soát và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường,
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các khu vực có tiềm năng khoáng sản đủ điều
kiện quy hoạch phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên
khoáng sản tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.
3. Các cơ quan và UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lập Quy hoạch tỉnh,
trong đó có nội dung quy hoạch phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử
dụng tài nguyên khoáng sản.
4. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cấp ủy, lãnh đạo và đại diện các đoàn thể ở
thôn, bản, tổ dân phố (sau đây gọi là thôn) tổ chức họp tại thôn để lấy ý kiến của
nhân dân nơi có khoáng sản dự kiến đưa vào quy hoạch bảo vệ, thăm dò, khai
thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật về thực hiện
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quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công khai các thông tin (bằng hình thức niêm
yết tại nhà văn hóa của thôn và phát trên loa truyền thanh của thôn) đến người dân
nơi có khoáng sản được quy hoạch để biết và giám sát thực hiện.
Điều 7. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản; đề
án thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì:
a) Phối hợp với cơ quan liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã kiểm
tra thực tế, xác định tại thực địa ranh giới, mốc giới, diện tích khu vực thăm dò,
khai thác khoáng sản nhằm xác định các vấn đề liên quan đến khu vực đề nghị
cấp phép hoạt động khoáng sản; thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng
sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan; chịu
trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh trong việc thẩm định, trình cấp
giấy phép hoạt động khoáng sản;
b) Tổ chức mời một số chuyên gia có chuyên môn sâu tham gia ý kiến, thẩm
định đề án thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản;
c) Việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản; đề án
thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản được thông qua 02
hình thức là họp lấy ý kiến trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ dự án đầu tư lĩnh vực khai thác
khoáng sản:
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện thẩm định, báo cáo trình UBND
tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án khai thác khoáng sản có sử
dụng đất hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định (trường hợp dự
án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phải lấy ý kiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
và Công an tỉnh);
b) Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm cho ý kiến đối với sự
phù hợp của dự án khai thác khoáng sản với quy hoạch khoáng sản, quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường của địa phương và các vấn đề khác có
liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý;
c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tham gia ý
kiến đối với các dự án khai thác khoáng sản có liên quan đến bảo đảm an toàn đê
điều, hành lang thoát lũ; bảo vệ đất trồng lúa và bảo vệ rừng; chủ trì, tổ chức
thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển mục đích sử
dụng rừng sang mục đích khai thác khoáng sản theo quy định;
d) Các Sở, ngành khác có liên quan chịu trách nhiệm cho ý kiến đối với các
nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý khi được các cơ quan chủ trì tổ
chức lấy ý kiến;
c) UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tham gia ý kiến về sự phù hợp của
dự án khai thác khoáng sản với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa
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phương, sự phù hợp với các quy hoạch khác và các vấn đề có liên quan thuộc
địa phương quản lý; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cấp huyện phối hợp với
UBND cấp xã nơi có khoáng sản tổ chức lấy ý kiến của nhân dân nơi có khoáng
sản đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản;
e) UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của nhân dân nơi có
khoáng sản đề nghị cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản theo
quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tổ chức lấy ý
kiến được thực hiện trong quá trình cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và trước
khi trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư làm căn cứ cấp giấy phép
khai thác khoáng sản. Kết quả lấy ý kiến của nhân dân phải tổng hợp, báo cáo
UBND cấp huyện và đưa vào hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản.
3. Trách nhiệm trong việc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ (bản vẽ thi
công) của các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến khoáng sản
a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường
thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ của các dự án đầu tư xây dựng công trình
khai thác, chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng);
b) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm
định thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ của các dự án đầu tư xây dựng công trình khai
thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng có quy mô cấp II trở lên được
xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Xây dựng;
c) Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện chủ trì tổ
chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ của các dự án đầu tư xây dựng công
trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng có quy mô cấp III trở xuống
được xây dựng trên địa bàn quản lý.
4. Các cơ quan được lấy ý kiến thẩm định hồ sơ quy định tại Khoản 1,
Khoản 2, Khoản 3 Điều này có trách nhiệm cho ý kiến đảm bảo thời gian, nội
dung theo quy định. Trường hợp sau thời hạn lấy ý kiến, các cơ quan không có
văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý với ý kiến của cơ quan lấy ý kiến; đồng
thời phải chịu trách nhiệm về nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý.
Điều 8. Thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động khoáng sản
1. Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo kế hoạch hằng năm
của từng ngành và theo chuyên đề, theo loại khoáng sản hoặc địa bàn quản lý
được thực hiện theo Quyết định số 419/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm
2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng
trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, khi phát hiện vi phạm
thuộc lĩnh vực ngành khác quản lý thì cơ quan chủ trì có trách nhiệm chuyển hồ
sơ, tài liệu cho ngành đó xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp
thời theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các cấp chịu trách nhiệm xử lý
vi phạm theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.
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4. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin
liên quan đến giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản
cho các cơ quan có chức năng liên quan để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm
tra, xử lý các vi phạm (nếu có) của doanh nghiệp.
5. UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra theo kế hoạch hoặc
đột xuất việc thực hiện các nội dung quy định trong giấy phép thăm dò khoáng
sản, giấy phép khai thác khoáng sản và các quy định của pháp luật khác có liên
quan đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý. Xử
lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp
luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
1. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh bao gồm:
a) Khoáng sản ở trong và ngoài khu vực đã được cấp giấy phép thăm dò
khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; các khoáng sản khác được phát
hiện trong ranh giới khu vực đã được cấp giấy phép khai thác nhưng chưa được
cơ quan thẩm quyền cho phép khai thác, hoặc khoáng sản đi kèm đã được cơ
quan thẩm quyền cho phép thu hồi nhưng chưa thu hồi được; khoáng sản ở bãi
thải của mỏ đã đóng cửa mỏ.
b) Khoáng sản chưa khai thác trong diện tích đất đang sử dụng trừ trường
hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong diện tích đất ở của hộ gia đình cá
nhân (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 64 của Luật Khoáng sản).
2. Trách nhiệm của UBND cấp xã:
a) Khi phát hiện hoặc ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của nhân
dân, cơ quan báo chí và khi nhận được thông tin chỉ đạo từ cơ quan cấp trên về
việc thăm dò, khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép xảy
ra trên địa bàn, UBND cấp xã chỉ đạo ngay lực lượng chức năng đến hiện trường
kiểm tra cụ thể, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi khai thác trái phép; lập
biên bản vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, xử lý nghiêm
theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với những trường
hợp hành vi vi phạm vượt thẩm quyền xử lý hành chính;
b) Nếu vụ việc xảy ra phức tạp, quy mô rộng, vượt quá thẩm quyền giải
quyết thì báo cáo kịp thời cho UBND cấp huyện trực tiếp quản lý để có phương
án xử lý (các trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo qua điện thoại, nhưng sau đó
phải có văn bản báo cáo kèm theo phương án đề xuất, kiến nghị cụ thể);
c) Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch
UBND cấp huyện khi để xảy ra tình trạng thăm dò, khai thác khoáng sản trái
phép trên địa bàn mà không phát hiện, không xử lý hoặc nhận được thông tin
phản ánh đề nghị xử lý hoạt động trái phép đang diễn ra nhưng chậm trễ không
kịp thời triển khai nhiệm vụ hoặc để diễn ra kéo dài.
3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện:
a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến cấp ủy,
chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp xã, thôn và nhân dân trên địa bàn.
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Khuyến khích nhân dân cùng tham gia giám sát, kịp thời phản ánh hành vi vi
phạm trong việc quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn;
b) Chủ trì thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa
bàn; lập đường dây nóng, phân công lãnh đạo, hoặc thành lập lực lượng thường
trực và giao cán bộ phụ trách cụ thể theo từng địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc
24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý các hoạt
động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn;
c) Hàng năm, bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa
khai thác trên địa bàn theo phân cấp quản lý;
d) Ngay sau khi nhận được thông tin từ UBND cấp xã, UBND cấp huyện
phải chỉ đạo và cử lực lượng chức năng của huyện (do Công an huyện hoặc cơ
quan chuyên môn của huyện chủ trì) phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra, ngăn
chặn, xử lý kịp thời theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao, thời gian
chậm nhất không quá 12 giờ; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và gửi Sở
Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định;
Trường hợp các hành vi vi phạm có tính chất phức tạp, xảy ra trên quy mô
rộng, nằm ngoài tầm kiểm soát, đã tổ chức lực lượng và có các biện pháp xử lý
nhưng vẫn không thể ngăn chặn, giải quyết phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh và
các cơ quan liên quan theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này. Các trường
hợp khẩn cấp có thể thông báo qua điện thoại, nhưng sau đó phải có văn bản báo
cáo kèm theo phương án đề xuất, kiến nghị cụ thể.
đ) Trong quá trình kiểm tra, lực lượng kiểm tra được phép truy đuổi các đối
tượng, phương tiện sử dụng khai thác khoáng sản trái phép từ địa phương này sang
địa phương khác để tạm giữ và thông báo cho đơn vị liên quan để phối hợp xử lý.
e) Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch
UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên
địa bàn mà không xử lý hoặc nhận được thông tin đề nghị xử lý nhưng không kịp
thời triển khai nhiệm vụ, để hoạt động khoáng sản trái phép diễn ra kéo dài.
4. Trách nhiệm của Công an tỉnh:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện tăng
cường đấu tranh và ngăn chặn các loại tội phạm hoạt động khoáng sản trái phép,
buôn lậu và gian lận thương mại về khoáng sản. Chủ động nắm chắc tình hình,
phát hiện, tổ chức đấu tranh có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong
hoạt động khai thác cát, sỏi và lập bến bãi tập kết cát, sỏi; tập trung vào địa bàn
giáp ranh với các tỉnh, thành phố lân cận và giữa các huyện trong tỉnh; xử lý
hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi
khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh;
b) Chỉ đạo Công an huyện, thành phố: thường xuyên kiểm tra địa bàn có
hoạt động khoáng sản, nhất là những nơi thường xảy ra hiện tượng khai thác,
mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép; ngăn chặn, giải tỏa hoạt
động khoáng sản trái phép; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực
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có khoáng sản. Chịu trách nhiệm lập thủ tục thực hiện tạm giữ tang vật, phương
tiện sử dụng vi phạm hành chính và quản lý tang vật, phương tiện tạm giữ để
đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp khai thác khoáng
sản trái phép trên địa bàn quản lý theo quy định;
c) Ngay sau khi nhận được báo cáo, đề xuất của UBND cấp huyện, Công
an tỉnh có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành khác có liên quan, các cơ
quan chuyên môn của UBND cấp huyện, UBND cấp xã kiểm tra, xử lý các hành
vi vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh;
báo cáo kịp thời về UBND tỉnh kết quả giải quyết, xử lý theo quy định.
5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND cấp huyện trong việc tổ chức
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản
chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép;
b) Khi nhận được báo cáo, đề xuất của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên
và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành
khác liên quan và các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện, UBND cấp
xã kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản trái
phép trên địa bàn tỉnh (trừ cát, sỏi); báo cáo kịp thời về UBND tỉnh kết quả giải
quyết, xử lý theo quy định.
6. Trách nhiệm của Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan trong việc định giá, xử lý tang vật đối với tài sản, hàng hóa tịch thu do vi
phạm pháp luật về khai thác khoáng sản; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thanh
quyết toán các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến việc bắt giữ, tịch thu, xử
lý tài sản, hàng hóa theo quy định.
7. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang: chủ trì, phối
hợp với các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện thực hiện việc kiểm tra, kiểm
soát, ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu
thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị
xử lý theo quy định của pháp luật.
8. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan: cử cán bộ, công chức, đáp
ứng về chuyên môn, nghiệp vụ tham gia phối hợp kiểm tra, xử lý.
9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng
sản: thực hiện tổ chức, quản lý, bảo vệ khoáng sản trong khu vực mỏ đã được
cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản, không để xảy ra hoạt động
khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực được cấp phép. Khi phát hiện có
hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở ngoài ranh giới giáp ranh với khu
vực được cấp phép hoạt động khoáng sản của tổ chức, cá nhân phải thông báo
ngay cho UBND cấp huyện, cấp xã để xử lý.
10. Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản
chưa khai thác trong diện tích đất đang sử dụng (kể cả khoáng sản trong lòng
đất). Không được tự ý khai thác hoặc cho phép đối tượng khác khai thác khoáng
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sản nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, trừ trường
hợp đã đăng ký khai thác theo quy định tại Khoản 2, Điều 64 Luật Khoáng sản.
Điều 10. Quản lý sản lượng khai thác của các tổ chức, cá nhân được
cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
1. Việc quản lý sản lượng khai thác của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy
phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được căn cứ trên kết quả kiểm tra
các tài liệu làm căn cứ xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế như:
kiểm tra các loại sổ sách, chứng từ; bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng
khu vực khai thác mỏ; báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng mỏ hàng năm. Ngoài
ra có thể căn cứ vào số liệu tích hợp từ phần mềm kết nối trạm cân và camera
giám sát tại mỏ với hệ thống quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
a) Định kỳ, đột xuất chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp
huyện kiểm tra bản đồ hiện trạng khai thác mỏ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực
khai thác mỏ; báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng mỏ hàng năm. Ngoài ra có thể
kiểm tra số liệu tích hợp trong phần mềm kết nối trạm cân và camera giám sát tại
mỏ và đối chiếu với hệ thống quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
b) Gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Giang và các cơ quan liên quan thông tin chi tiết
về sản lượng khai thác tài nguyên trong năm theo từng mỏ của các đơn vị cấp
phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh làm cơ sở so sánh, đối
chiếu với sản lượng khoáng sản khai thác được mà doanh nghiệp đã khai báo với
các cơ quan liên quan;
c) Trường hợp khi phát hiện các tổ chức, cá nhân báo cáo thống kê, kiểm
kê trữ lượng mỏ hàng năm không đúng với sản lượng khoáng sản đã khai thác
thực tế hoặc các trường hợp trong quá trình đánh giá, phân tích mức độ rủi ro về
thuế, phí đối với mỏ khoáng sản, cơ quan thuế cần số liệu về sản lượng khoáng
sản đã khai thác thực tế thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì,
phối hợp các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện tiến hành đo đạc thực tế, tính
toán trữ lượng khoáng sản và thông tin với cơ quan thuế để làm căn cứ tính thuế;
d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan xác định sản
lượng đã khai thác trong kỳ (hoặc cả thời kỳ khai thác của mỏ) để kiểm tra việc
kê khai, xác định các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của tổ chức, cá nhân
được cấp phép khai thác trước khi kết thúc khai thác và đóng cửa mỏ.
3. Cục Thuế tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm
a) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác
khoáng sản thực hiện việc nộp ngân sách nhà nước theo quy định; kiểm tra, xác
định sản lượng kê khai hàng tháng nộp ngân sách của các tổ chức, cá nhân hoạt
động khoáng sản; kiểm tra các loại sổ sách, chứng từ;
b) Chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin chi tiết về sản lượng
khai thác tài nguyên trong năm theo từng mỏ của các tổ chức, cá nhân hoạt động
khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã kê khai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định làm
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cơ sở so sánh, đối chiếu với sản lượng khoáng sản khai thác mà các tổ chức, cá
nhân đã khai báo. Trường hợp khi đánh giá, phân tích các mỏ khoáng sản nếu có
rủi ro cao về thuế, phí phải có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường
cung cấp sản lượng đã khai thác thực tế để làm căn cứ xử lý theo quy định;
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các loại sổ,
tài liệu, chứng từ về tài chính làm căn cứ xác định sản lượng khoáng sản khai
thác thực tế;
d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh
xây dựng, điều chỉnh tỷ lệ quy đổi đối với từng nhóm loại khoáng sản từ khối
lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm cơ sở
tính phí bảo vệ môi trường đối với từng nhóm loại khoáng sản.
4. Các Sở, cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có
trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh trong
việc quản lý, xác định sản lượng khai thác của các tổ chức, cá nhân được cấp
phép khai thác khoáng sản.
5. UBND cấp huyện có trách nhiệm: chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của
huyện chủ trì, phối hợp UBND cấp xã thực hiện kiểm tra, quản lý việc hoạt động
khoáng sản trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc khai
thác khoáng sản trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc địa bàn
quản lý; khi phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm
pháp luật xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.
Điều 11. Bảo vệ môi trường, bảo vệ đất đai, bờ bãi ven sông, đê điều
trong hoạt động khai thác khoáng sản
1. Phối hợp trong kiểm tra phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với
môi trường, đất đai, bờ bãi ven sông, đê điều tại nơi có hoạt động khai thác
khoáng sản.
a) UBND cấp huyện có trách nhiệm: chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp
huyện chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra định kỳ, đột xuất các công
trình bảo vệ môi trường và công trình cải tạo môi trường, bảo vệ đất đai, bờ bãi
ven sông, đê điều ở những khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa
bàn quản lý để đề xuất với các cơ quan liên quan hướng xử lý các mỏ khai thác
khoáng sản có nguy cơ xảy ra sự cố sập đổ, ảnh hưởng đến môi trường, an toàn
tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực
lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy
ra sự cố, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất;
b) Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra
doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường
theo hồ sơ bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ trì,
phối hợp kiểm tra đối với các mỏ khai thác khoáng sản có nguy cơ gây sạt lở đất
và sự cố khai thác mỏ khoáng sản gây ra theo đề xuất của UBND cấp huyện;
c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hệ thống đê điều khu
vực liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi, nhất là các khu vực khai thác cát,
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sỏi trên các tuyến đê xung yếu; xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền
xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản có nguy cơ gây mất an toàn cho các
công trình đê điều;
d) Công an tỉnh có trách nhiệm kiểm tra phương tiện vận chuyển khoáng
sản quá khổ, quá tải, gây hư hỏng hạ tầng giao thông và các trường hợp khai
thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị
cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật;
đ) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huấn luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng
làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi tham gia ứng phó sự cố sạt lở đất, sự
cố mỏ khai thác khoáng sản. Đảm bảo lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ
sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;
e) Sở Công Thương chỉ đạo, quản lý về an toàn kỹ thuật trong khai thác
khoáng sản. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp
huyện kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các mỏ lộ thiên có sử dụng vật liệu nổ công
nghiệp và mỏ hầm lò khai thác khoáng sản có nguy cơ xảy ra sự cố sập đổ, ảnh
hưởng an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng.
2. Phối hợp trong kiểm tra khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường, đất
đai, sạt lở bờ bãi, đê điều do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;
a) Trường hợp xảy ra sự cố gây suy thoái, ô nhiễm môi trường, đất đai, sạt lở
bờ bãi, đê điều do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra, UBND cấp xã phải báo
cáo ngay cho UBND cấp huyện để kịp thời tổ chức lực lượng xử lý sự cố.
b) Ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện có
trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để ứng cứu kịp thời
sự cố xảy ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Trường hợp vụ việc
xảy ra phức tạp, quy mô rộng, vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải báo cáo
kịp thời cho UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều
này để có phương án xử lý sự cố; các trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo qua
điện thoại, nhưng sau 24 giờ phải có văn bản báo cáo kèm theo phương án đề
xuất, kiến nghị xử lý cụ thể;
c) Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị xử lý sự cố của UBND cấp huyện: Sở Tài
nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan tổ chức kiểm tra, xử lý các sự cố gây suy thoái, ô nhiễm môi trường, đất
đai, công trình lân cận và cộng đồng do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với
các cơ quan kiểm tra, xử lý các sự cố sạt lở bờ bãi, đê điều do hoạt động khai
thác khoáng sản gây ra;
d) Căn cứ dự toán thu phí bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi
trường trong hoạt động khai thác khoáng sản hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi
trường thông báo cho UBND cấp huyện biết để đề xuất thực hiện các công trình
bảo vệ và đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường;
đ) UBND cấp huyện lập dự án đầu tư xây dựng các công trình nhằm phòng
ngừa, khắc phục, hạn chế, giảm thiểu các tác động đến môi trường trong hoạt

11

động khai thác khoáng sản, gửi lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan trước khi
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án này khi
được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
e) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường, Sở Tài chính xem xét sự phù hợp của dự án, công trình bảo vệ môi
trường ở địa phương báo cáo UBND tỉnh để quyết định đầu tư và kinh phí đầu
tư từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; Dự án đầu tư
công trình bảo vệ môi trường ở địa phương được thẩm định phê duyệt theo quy
định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình;
g) Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, các cơ quan khác có liên quan và
UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra các vụ tai nạn lao động xảy ra tại các mỏ trên
địa bàn; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về
tình hình tai nạn lao động tại các mỏ; hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoạt động
khoáng sản sử dụng lao động thực hiện việc khai báo, điều tra, lập biên bản,
thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.
Điều 12. Xử lý tình hình an ninh trật tự; giải quyết đơn thư kiến nghị,
khiếu nại, tố cáo trong hoạt động khoáng sản
1. Việc xử lý tình hình an ninh trật tự đối với hoạt động khai thác khoáng
sản được thực hiện như sau:
a) Sau khi nhận được thông tin phản ánh về tình hình mất an ninh trật tự
trong khu vực khai thác khoáng sản thuộc địa bàn quản lý, UBND cấp xã phải
chỉ đạo Công an xã, công chức liên quan xuống ngay hiện trường để nắm bắt
thông tin, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các đối tượng chống đối, gây mất an ninh
trật tự theo thẩm quyền; trường hợp phức tạp phải báo ngay cho UBND cấp
huyện để được hỗ trợ;
b) UBND cấp huyện chỉ đạo Công an huyện, các phòng chức năng của
huyện kịp thời phối hợp, hỗ trợ UBND cấp xã và tổ chức, cá nhân được cấp
phép khai thác khoáng sản thực hiện kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, tạm giữ các
phương tiện, thiết bị của đối tượng sử dụng để chống đối, gây mất an ninh trật tự
trong khu vực mỏ. Xác minh, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các tổ
chức, cá nhân vi phạm theo quy định;
c) Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra
địa bàn có hoạt động khoáng sản; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu
vực có khoáng sản.
2. Việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại và tố cáo liên quan đến hoạt
động khoáng sản được thực hiện như sau:
a) Khi nhận được đơn thư kiến nghị, khiếu nại và tố cáo liên quan đến hoạt
động thăm dò, khai thác khoáng sản, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện,
UBND cấp xã được phân công có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ
các nội của đơn thư; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất biện pháp giải
quyết, xử lý đối với cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành;
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b) UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của
huyện, phối hợp UBND cấp xã kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung đơn thư
kiến nghị, khiếu nại và tố cáo về các nội dung liên quan đến hoạt động thăm dò,
khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý (trừ các trường
hợp đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho cơ quan khác kiểm tra, giải quyết);
c) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan
liên quan, UBND cấp huyện giải quyết các đơn thư tố cáo về hành vi vi phạm có
liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực quản lý của tổ chức, cá nhân được cấp có
thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trừ trường hợp
Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan khác kiểm tra, giải quyết).
Điều 13. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt
động khoáng sản
1. Trước khi thực hiện dự án khai thác mỏ phải thực hiện đầy đủ các nội
dung đảm bảo điều kiện để được khai thác theo quy định của Giấy phép khai
thác được cấp; đồng thời phối hợp với UBND cấp xã thực hiện thông báo khối
lượng, kế hoạch, chương trình thực hiện các công việc, hạng mục công trình hỗ
trợ địa phương (nếu có) để công khai đến thôn, bản, tổ dân phố và người dân nơi
có khoáng sản khai thác biết, giám sát trong quá trình thực hiện.
2. Trong quá trình khai thác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan và thực hiện đầy đủ các nội dung
quy định trong Giấy phép khai thác được cấp; thực hiện lắp đặt trạm cân và
camera giám sát theo quy định.
3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND cấp xã, UBND cấp huyện
thực hiện Quy chế này; chấp hành sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo
quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo
Định kỳ 6 tháng, các cơ quan phối hợp có trách nhiệm báo cáo việc thực
hiện Quy chế này cho Sở Tài nguyên và Môi trường (chế độ báo cáo theo quy
định tại Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của
Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước) để
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh hoặc báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường khi
có yêu cầu.
Điều 15. Điều khoản thi hành
Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành có liên quan, UBND cấp
huyện, UBND cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ
chức thực hiện Quy chế này.
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Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc; các tổ chức, cá nhân kịp thời
phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem
xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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