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V/v đấu tranh phòng, chống tội phạm 

và VPPL trong lĩnh vực tài nguyên, 

khoáng sản 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thạch Hà, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 
- Các phòng, ngành: Văn hóa – Thông tin, Tài nguyên và 

Môi trường, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông, Công an 

huyện, Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thạch Hà, tình hình vi phạm các 

quy định liên quan đến tài nguyên khoáng sản (đất, cát) diễn biến phức tạp. Chỉ 

tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Thạch Hà đã phát biện, bắt 

giữ, xử phạt vi phạm hành chính đối với 58 vụ, 61 trường hợp vi phạm. Trong thời 

gian tới, dự báo nhu cầu đất để phục vụ san lấp mặt bằng cho các công trình, dự án 

rất lớn, đặc biệt là tại thành phố Hà Tĩnh và các khu vực lân cận, trong khi nguồn 

cung ứng tại các mỏ khai thác khoáng sản (đất, cát) trong quy hoạch chưa đáp ứng 

được nhu cầu thực tế. Do đó, dự báo tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản 

(đất, cát) sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. 

Để chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đảm bảo hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, 

kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn huyện Thạch Hà tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà yêu cầu các ban, phòng, ngành; 

UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

huyện. 

Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành quy định 

của pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản. Trong đó, chú trọng tăng 

cường công tác giáo dục pháp luật về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong 

công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt 

trong việc tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác của quần chúng Nhân dân, cũng 

như kết quả đấu tranh của các cơ quan chức năng. 

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường 

Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, chính quyền các xã, thị trấn và các 

ban, ngành có liên quan thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các mỏ khoáng 

sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
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3. Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà 

Theo dõi việc kê khai nộp thuế, phí của các doanh nghiệp được cấp phép 

khai thác khoáng sản; chủ động đấu tranh, xử lý đối với các hành vi trốn thuế, sử 

dụng hóa đơn giả, hóa đơn quay vòng để kinh doanh khoáng sản trái phép. 

4. UBND các xã, thị trấn 

 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên 

khoáng sản. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng ngừa 

tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát khối lượng, nguồn gốc khoáng sản tại các mỏ, 

bãi kinh doanh khoáng sản. 

 Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, không để xảy ra 

tình trạng lợi dụng hoạt động xây dựng nông thôn mới để khai thác, vận chuyển 

khoáng sản trái phép. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường. Tổ chức thực hiện tốt việc 

bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý. 

Yêu cầu các đơn vị nêu trên; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có 

hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và VPPL trong lĩnh vực tài 

nguyên khoáng sản; đồng thời, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Công an huyện) trước ngày 05/6 và ngày 05/12 hằng năm. 

Giao Công an huyện Thạch Hà chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện các 

biện pháp; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thương trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND Huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 
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