ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG THỔ

Số: 957 /UBND-TNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Thổ, ngày 03 tháng 8 năm 2022

V/v tăng cường công tác quản
lý khoáng sản khai thác và bảo
vệ khoáng sản

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế
và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Chi Cục thuế Khu vực
Phong Thổ - Sìn Hồ, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông, Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn số 1627/STNMT-KSN ngày 27/7/2022 của Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản khai
thác và bảo vệ khoáng sản (sao gửi kèm theo); sau khi xem xét, UBND huyện có
ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm
vụ, thẩm quyền được giao tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân
không tham gia khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; chủ động kiểm tra,
giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; kịp thời xử lý, đề xuất cấp
có thẩm quyển xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động
khai thác khoáng sản.
2. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 02/11/2018
của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Căn cứ nội dung Công văn này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị
có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.

Mai Thị Hồng Sim

