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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

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

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18/6/2020; 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

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 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/ 2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; 

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 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

Quản lý vật liệu xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

129/TTr-STNMT ngày 22/4/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 



  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản 

lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 và 

thay thế Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc Ban hành Quy định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các 

ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ tài 

nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và 

các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch 

UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Văn Khước 



  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
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QUY CHẾ 

Phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:15/2022/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương 

thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức, cá 

nhân trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý 

Nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

3. Các nội dung không nêu trong bản quy chế này được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.  

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định 

của pháp luật có liên quan; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 

pháp luật quy định.  

2. Đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả; không trùng lặp, 

chồng chéo trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản; 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. 

3. Bảo đảm tính trung thực, khách quan trong quá trình phối hợp. Những 

vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, giải quyết 

theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên 

quan. Đối với những vấn đề chưa thống nhất, cơ quan được giao chủ trì có trách 

nhiệm tổng hợp đề xuất hướng giải quyết báo cáo UBND tỉnh. 

Điều 3. Phương thức phối hợp 

1. Căn cứ vào tính chất, nội dung nhiệm vụ phối hợp, cơ quan chủ trì 

quyết định áp dụng các phương thức phối hợp sau:  

- Lấy ý kiến bằng văn bản; 

- Tổ chức họp, hội nghị; 



  

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra; điều tra, khảo sát; thành lập đoàn công tác 

liên ngành; 

- Trao đổi qua điện thoại, email công vụ. 

2. Các cơ quan phối hợp cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo, cho ý kiến 

theo chuyên ngành quản lý và chịu trách nhiệm về những nội dung, thông tin, số liệu 

đã cung cấp. Nội dung thông tin, số liệu phải bảo đảm chính xác, đầy đủ và kịp thời.  

3. Người được giao thực hiện nhiệm vụ phối hợp phải chịu trách nhiệm 

trước UBND tỉnh, trước pháp luật về các ý kiến tham gia, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ. Trường hợp người thực hiện nhiệm vụ phối hợp không đủ thẩm 

quyền quyết định thì báo cáo cho lãnh đạo đơn vị của mình và có ý kiến bằng 

văn bản gửi cơ quan chủ trì. 

Điều 4. Nội dung phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh 

1. Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản định 

hướng, điều hành về quản lý hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong Quy hoạch tỉnh; tổ chức 

thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

3. Xây dựng và thực hiện Khoanh định các khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh.  

4. Tổ chức thẩm định hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế 

hoạch bảo vệ môi trường của các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản. 

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản; bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác; bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng 

sản; xử lý, giải quyết tình hình an ninh trật tự; đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo trong hoạt động khoáng sản. 

6. Tiếp nhận, kiểm tra, tổ chức tính, thẩm định và trình UBND tỉnh phê 

duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép khai thác 

khoáng sản; cập nhật giá các loại khoáng sản để điều chỉnh giá tính thuế tài 

nguyên trên địa bàn tỉnh phù hợp với biến động của thị trường 

7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản. 

 

 



  

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Chủ trì, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật, 

văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý khoáng sản, bảo vệ môi 

trường trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ trì phối hợp với các cấp, ngành liên quan giúp UBND tỉnh khoanh 

định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đề xuất  với UBND tỉnh các biện pháp bảo 

vệ khoáng sản chưa khai thác; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh sau khi được phê 

duyệt; 

3. Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; đề án 

đóng cửa mỏ khoáng sản; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền quyết định của UBND tỉnh; tổ chức tính, điều chỉnh, thẩm định số tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự 

án thăm dò, khai thác khoáng sản. 

4. Phối hợp trong việc rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; tham gia xây dựng nội dung Phương 

án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong Quy 

hoạch tỉnh. 

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản; xử lý 

nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị cấp có thẩm quyền xử lý; chủ trì hoặc tham gia giải quyết đơn thư kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động khoáng sản; tiếp nhận và tổng hợp kết 

quả công tác kiểm tra liên quan đến lĩnh vực hoạt động khoáng sản do các cơ 

quan phối hợp quy định trong quy chế này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

6. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án bảo vệ khoáng 

sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt. 

7. Chủ trì phối hợp với các cấp, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc 

thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản của 

các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. 

8. Phối hợp với Sở Tài chính trong việc xây dựng giá tính thuế tài nguyên 

đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh 

giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định. 



  

Điều 6. Sở Xây dựng 

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà 

soát, cập nhật nhu cầu sử dụng đất san lấp làm vật liệu san nền trên địa bàn tỉnh; 

phối hợp xây dựng nội dung “Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh” trong Quy hoạch tỉnh.  

2. Tổ chức thực hiện Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Chiến lược phát triển vật 

liệu xây dựng quốc gia; đề án, chương trình phát triển vật liệu xây dựng được 

phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật”.  

3. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện khoanh định các khu vực cấm 

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh; kiểm tra việc thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ 

khoáng sản; thẩm định các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, báo cáo đánh 

giá tác động môi trường các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

4. Chủ trì, tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khai thác, chế 

biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo thẩm quyền.  

5. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các 

quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, sản xuất vật 

liệu xây dựng. 

6. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; tình hình sản xuất vật liệu xây 

dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Điều 7. Sở Công Thương 

1. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức, quản lý Nhà nước về khoáng sản (trừ 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất 

xi măng), cụ thể:  

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Phương án bảo vệ, 

thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trừ khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường); tổ chức quản lý và thực hiện các quy hoạch 

thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của pháp luật. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quy chuẩn, tiêu 

chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác 

mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh do Bộ Công Thương ban hành.  

c) Chủ trì, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của các dự 

án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh 



  

theo phân cấp tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Kiểm 

tra việc thực hiện thiết kế mỏ được phê duyệt.  

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra về kỹ thuật an toàn trong hoạt động khai 

thác mỏ và chế biến khoáng sản.  

e) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ về công nghiệp khai thác 

khoáng sản và chế biến, xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh.  

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác khoanh 

định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện công tác cải tạo, phục hồi 

môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản; thẩm định các hồ sơ cấp phép hoạt động 

khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thăm dò, khai thác 

khoáng sản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

3. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật 

về quản lý, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hoá chất vật liệu nổ công nghiệp 

trong khai thác, chế biến khoáng sản. 

Điều 8. Công an tỉnh 

1. Tăng cường công tác điều tra, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác 

khoáng sản trái phép; tập kết, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không có 

nguồn gốc hợp pháp; lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác 

khoáng sản trái phép.  

2. Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, 

xử lý nghiêm hành vi trốn thuế đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh 

doanh khoáng sản; các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do cơ 

quan Thuế hoặc các cơ quan có liên quan kiến nghị giải quyết.  

3. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng 

cường công tác kiểm tra, quản lý về an ninh trật tự tại các khu vực khai thác 

khoáng sản; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra Giao 

thông kiểm tra, xử lý các phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản trái 

phép, quá khổ, quá tải gây ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 

Phòng cháy, chữa cháy kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, sử dụng vật 

liệu nổ, cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo thẩm quyền. 

4. Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát và tấn công 

trấn áp các loại tội phạm, kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn giao thông trong vận 

chuyển khoáng sản. Đặc biệt chú trọng xử lý các trường hợp hoạt động khai 

thác khoáng sản trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bố 

trí lực lượng tham gia giải tỏa, xử lý các điểm nóng về hoạt động khai thác 

khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh khi có chỉ đạo của UBND tỉnh. 



  

5. Cung cấp kịp thời cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 

liên quan thông tin đối với  các hoạt động khoáng sản gây ảnh hưởng hoặc có 

thể gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; tham gia 

thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với các dự án các dự án thăm dò , khai thác khoáng sản liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

Điều 9. Sở Giao thông Vận tải  

1. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường, thường xuyên 

kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với phương tiện vận chuyển khoáng sản 

vi phạm quy định; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính tại khu vực 

kho hàng, bến bãi, điểm tập kết khoáng sản thuộc phạm vi quản lý. 

2. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong 

việc xác định phạm vi, quy mô, ranh giới các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ an 

toàn tuyến luồng, các công trình trên sông thuộc phạm vi quản lý; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra các dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy 

thuộc thẩm quyền, trách nhiệm; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc nạo 

vét để khai thác cát, sỏi trái phép, thi công không đúng chuẩn tắc thiết kế và thời 

gian quy định.  

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thực hiện 

công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản; thẩm định các 

hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường các 

dự án thăm dò, khai thác khoáng sản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

ngành. 

Điều 10. Sở Lao động Thương binh và Xã hội  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương 

tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao 

động, an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.  

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh 

lao động, quy định của Luật Lao động cho người lao động, người sử dụng lao 

động của các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản.  

Điều 11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành chức năng, UBND cấp huyện thanh 

tra, kiểm tra việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác để khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 

phạm quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế; tăng cường kiểm tra, xử lý 

hoặc đề xuất xử lý nghiêm các hoạt động khoáng sản ảnh hưởng đến đất canh tác 

nông nghiệp, tài nguyên rừng, các công trình thuỷ lợi, đê, kè, cống theo thẩm 

quyền.  



  

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương 

thực hiện quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi. Thực hiện các biện 

pháp bảo vệ lòng, bờ bãi sông gắn với yêu cầu về chỉnh trị sông, cải tạo cảnh 

quan ven sông. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xác định phạm vi, 

quy mô, ranh giới các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ an toàn các công trình đê 

điều, chỉnh trị dòng sông thuộc trách nhiệm quản lý của ngành. 

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất giải quyết tháo gỡ khó 

khăn cho các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản 

trên diện tích đất có rừng.  

4. Phối hợp thẩm định các dự án cải tạo đồng ruộng, dự án cải tạo đất 

rừng có thu hồi đất sét, khoáng sản khác làm nguyên liệu, vật liệu xây dựng 

thông thường của các địa phương. 

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thực hiện 

công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản; thẩm định các 

hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường các 

dự án thăm dò, khai thác khoáng sản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

ngành. 

Điều 12. Sở Tài chính 

1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành 

chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với việc kinh doanh khoáng sản đất san 

lấp, cát, sỏi lòng sông; xử lý tình trạng hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ 

đầu vào đối với việc sử dụng đất san lấp, cát, sỏi lòng sông tại các công trình, 

dự án; không  thực hiện việc thanh, quyết toán đối với khối lượng san lấp, cát, 

sỏi lòng sông không có nguồn gốc hợp pháp.   

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, cập nhật kịp thời giá các 

loại khoáng sản để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính 

thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh cho phù hợp; hướng 

dẫn việc xử lý khoáng sản và phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm pháp 

luật  

bị tạm giữ.  

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản; xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chưa 

có giá tính thuế tài nguyên theo quy định. 

4. Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho công tác 

quản lý khoáng sản theo quy định.     

Điều 13. Cục Thuế tỉnh 



  

1. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, theo dõi, quản lý việc kê khai nộp thuế của 

các tổ chức, doanh nghiệp khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý các trường hợp 

lợi dụng mua bán hóa đơn, làm thất thu thuế, thất thoát tài nguyên khoáng sản. 

2. Quản lý, đôn đốc việc thu, nộp và xử lý chậm nộp tiền, các vi phạm 

hành chính về khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của 

pháp luật; tổng hợp, hạch toán, báo cáo số thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản theo chế độ hiện hành; cung cấp thông tin liên quan đến nộp tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động 

khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường biết, theo dõi. 

3. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho 

công tác quản lý khoáng sản theo quy định.   

Điều 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Công Thương và các cơ quan liên quan đưa Phương án bảo 

vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên vào quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài 

nguyên khoáng sản.   

2. Hướng dẫn các chủ đầu tư không tiếp nhận hồ sơ dự thầu của các tổ 

chức, cá nhân vi phạm về khai thác, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng khoáng 

sản trái phép tham gia dự thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Cập 

nhật danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm, thông báo đến cơ quan liên quan 

để phối hợp thực hiện.  

Điều 15. Thanh tra tỉnh 

Tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với các cơ quan cấp sở, UBND cấp 

huyện và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản; 

kịp thời phát hiện chấn chỉnh, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp buông 

lỏng quản lý, gây lãng phí, thất thoát tài nguyên khoáng sản. 

Điều 16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

1. Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc lập quy hoạch thăm 

dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản gắn với đảm bảo quốc 

phòng, an ninh.  

2. Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ 

quan đơn vị liên quan, chỉ đạo lực lượng vũ trang thuộc quyền tăng cường biện 

pháp quản lý, bảo vệ, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn 

tỉnh. 

3. Cung cấp kịp thời cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên 

quan thông tin đối với  các hoạt động khoáng sản gây ảnh hưởng hoặc có thể gây 

ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; tham gia ý kiến đối 

với dự án đầu tư hoạt động khoáng sản có liên quan đến an ninh, quốc phòng. 



  

Điều 17. UBND các huyện, thành phố 

1. Thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi 

trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực có hoạt động 

khoáng sản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm. 

2. Phối hợp với Sở Xây dựng xác định các điểm mỏ khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường để đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác; phối hợp 

với Sở Tài nguyên và môi trường trong công tác khoanh định các khu vực cấm 

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định 

các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thực hiện 

công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản; thẩm định các 

hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường các 

dự án thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý; Phối hợp với Công an 

tỉnh trong công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý đối với các 

hành vi khai thác khoáng sản trái phép thuộc địa bàn quản lý theo quy định. 

4. Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 

cơ quan liên quan, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc trồng rừng thay thế khi 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để khai thác khoáng sản; xử 

lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về trồng rừng 

thay thế; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động khoáng sản ảnh hưởng đến 

tài nguyên rừng theo thẩm quyền. 

5. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Phương 

án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của 

từng cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, UBND cấp xã trong việc tổ 

chức thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. 

6. Thành lập lực lượng thường trực, lập đường dây nóng, phân công lãnh 

đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn xã, đảm bảo việc tiếp nhận thông 

tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ để nắm bắt thông tin, kịp thời ngăn chặn, xử lý 

hoặc phối hợp xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; kịp 

thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý trong trường hợp không đủ khả năng 

ngăn chặn được hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. 

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trên 

địa bàn theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng 

sản trái phép và các tổ chức, cá nhân trong bộ máy quản lý có hành vi buông 

lỏng, bao che cho các hoạt động khai thác trái phép theo quy định pháp luật; xử 

lý, giải quyết tình hình an ninh trật tự; đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền. 

8. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản và cộng đồng dân 



  

cư trên địa bàn; thực hiện báo cáo UBND cấp trên trực tiếp về tình hình hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn. 

Điều 18. UBND các xã, phường, thị trấn 

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, phối hợp 

với các cơ quan chức năng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khoáng sản trái phép; thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực 

có khoáng sản. 

2. Giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục liên quan đến việc sử dụng đất, 

cơ sở hạ tầng và các nội dung liên quan khác của tổ chức, cá nhân được phép 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

3. Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền; 

phối hợp với các cấp các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng 

sản trên địa bàn. 

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

khoáng sản; thực hiện báo cáo UBND cấp trên trực tiếp về tình hình hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn. 

5. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường, 

đóng cửa mỏ khoáng sản; thẩm định các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, 

báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản 

trên địa bàn quản lý. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 19. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ 

tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc 

thực hiện Quy chế, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan 

quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan cần phản ánh kịp thời về Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
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