
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  4748 /UBND-KT  Bình Thuận, ngày 03  tháng 12 năm 2020 

V/v tăng cường quản lý các 

mỏ khoáng sản và kiểm soát 

vật liệu xây dựng thi công dự 

án cao tốc trên địa bàn tỉnh 

Kính gửi: 

 - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

   Công thương, Giao thông vận tải, Sở Tài chính; 

 - Cục Thuế tỉnh; 

 - Công an tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 Hiện nay, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Bình Thuận 

đang triển khai thi công, để tăng cường quản lý các mỏ khoáng sản và kiểm 

soát vật liệu xây dựng thi công dự án và xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Công văn số 5274/STNMT-TNKS ngày 17/11/2020, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tiếp tục cung cấp thông tin cụ thể các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng đã cấp giấy phép khai thác, trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho 

các Ban Quản lý dự án: 7, 85 và Thăng Long đối chiếu, rà soát nhu cầu khối 

lượng vật liệu xây dựng thực tế cần sử dụng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Công văn số 4342/UBND-ĐTQH ngày 06/11/2020. 

- Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của các mỏ đã cấp 

phép khai thác đảm bảo đúng quy định và đúng công suất cấp phép. 

- Đối với các mỏ có nhu cầu nâng công suất khai thác để đáp ứng nhu 

cầu vật liệu phục vụ thi công cao tốc, kịp thời hướng dẫn các mỏ lập hồ sơ thủ 

tục nâng công suất theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính kiểm soát giá vật liệu xây dựng 

cung cấp cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Bình Thuận 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2172/UBND-ĐTQH 

ngày 11/6/2020. 

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp với cơ quan Công an thường xuyên 

tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm trật tự 

an toàn giao thông, nhất là các phương tiện vận chuyển quá khổ, quá tải, làm 

rơi vãi đất, đá, cát,… trên đường. 
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4. Sở Công thương kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản; hướng dẫn các đơn vị sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp đúng quy định pháp luật, đảm bảo công suất theo giấy 

phép được cấp.  

5. Cục thuế tỉnh quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế, ngăn chặn tình trạng mua 

bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, kiểm tra việc thanh quyết toán thuế liên 

quan đến mua bán đất, đá, cát,… của các đơn vị.  

6. Công an tỉnh phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, chính quyền 

các cấp ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi 

khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc 

hợp pháp thi công cao tốc.  

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Kiểm tra, rà soát các điểm tập kết vật liệu của các đơn vị thi công cao 

tốc đảm bảo theo quy định.   

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp 

bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng 

trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái 

phép, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự trên địa bàn./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh (đ/c Phong); 

- Lưu: VT, KT, Vũ. 

 

 

 

 

 

 Lê Tuấn Phong 
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