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KẾ HOẠCH
Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;

kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật khai thác khoáng sản trái phép 
trên địa bàn xã Lê Ninh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương; công văn số 1286 ngày 
07/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Rà soát, đề xuất khu vực bảo 
vệ khoảng sản và xây dựng kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khái thác.

Thực hiện Công văn số công văn số 633 ngày 11/7/2022 của UBND thị xã 
Kinh Môn về việc Rà soát, đề xuất khu vực bảo vệ khoảng sản; xây dựng kế hoạch 
bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

UBND xã Lê Ninh xây dựng kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và 
kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản 
trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:

Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên, 
khoáng sản để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ 
chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác, sử dụng 
tài nguyên khoáng sản và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ 
nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Lê Ninh.

Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản, 
công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác 
khoáng sản trái phép nhằm ngăn chặn kịp thời và chấm dứt tình trạng khai thác 
khoáng sản trái phép.

2. Yêu cầu:

Xác định trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban 
ngành, tổ chức đoàn thể xã hội trong quá trình triển khai thực hiện. Phát huy vai trò 
giám sát của nhân dân và các ban, ngành, các đoàn thể trong việc tham gia quản lý, 
bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử 
lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp có hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực khoáng sản tại địa phương.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng, địa bàn kiểm tra:
1.1. Đối tượng kiểm tra:

Kiểm tra các hoạt động tại các khu vực đất đồi núi, khu vực đất lâm nghiệp
trên địa bàn xã. Hoạt động hạ cốt nền, san gạt, cải tạo mặt bằng, đổ đất làm hủy 
hoại đất. 

1.2. Địa bàn kiểm tra:

Trên địa bàn xã Lê Ninh chỉ có đất đồi núi chủ yếu phân bổ dọc theo dãy núi 
An Phụ, núi Bu Lu. Hiện tại xã không có đơn vị nào được cấp phép khai thác đất 
đồi để san lấp mặt bằng các công trình.

Xác định các khu vực có thể xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trên địa 
bàn: Khu vực đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm giáp dãy núi An Phụ (thôn 
Vĩnh Lâm, Lê Xá, Nội Hợp, Tiên Xá); dãy núi Bu Lu (thôn Ninh Xá, Lê Xá).  Khu 
vực có thể xảy ra tình trạng khai thác cát trên sông Kinh thầy thuộc thôn Tiên Xá, 
Nội Hợp, Ninh Xá

2. Nội dung kiểm tra:

Thường xuyên kiểm tra các hoạt động xây dựng các công trình nhà ở và công 
trình phục vụ sinh hoạt của các hộ gia đình sinh sống giáp khu vực đất lâm nghiệp.

Xử lý các hành vi hạ cốt nền, san gạt, cải tạo mặt bằng đất ở khu dân cư làm 
thay đổi địa hình, độ dốc, hủy hoại đất, cải tạo đất, đổ đất trái phép, thu hẹp đất 
canh tác, làm sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến môi trường. Khi phát hiện vi phạm phải 
xác lập hồ sơ vi  phạm hành chính về từng hành vi vi phạm theo quy định của pháp 
luật và đình chỉ hoạt động đối với những khu vực khai thác trái phép theo quy định;

Xem xét xử lý tang vật, phương tiện sử dụng do vi phạm hành chính gây ra. 
Yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, chủ phương tiện, người điều khiển phương 
tiện khắc phục vi phạm, chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 

3. Thời gian kiểm tra:

Tiến hành tuần tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ mỗi tuần ít nhất 01 lần 
nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa 
bàn xã.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các biện pháp thực hiện:

Các bộ phận chuyên môn của xã tiến hành kiểm tra các vị trí khoáng sản cần 
được bảo vệ và thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã trong quản lý hoạt 
động liên quan đến khoáng sản trên địa bàn. Tập trung tổ chức kiểm tra, rà soát 



3

hoạt động hạ cốt nền, san gạt, cải tạo mặt bằng đất ở khu dân cư trên địa bàn; Kiên 
quyết xử lý các trường hợp hạ cốt nền, san gạt, cải tạo mặt bằng đất ở khu dân cư 
làm thay đổi địa hình, độ dốc, hủy hoại đất, cải tạo đất, đổ đất trái phép, thu hẹp đất 
canh tác, làm sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến môi trường; xử lý, giải tỏa các khu vực 
khai thác, bãi tập kết vật liệu đất, đá không đúng quy định; Trường hợp vượt thẩm 
quyền xử lý vi phạm chuyển vụ việc vi phạm đến UBND thị xã để xử lý theo quy 
định.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Khoáng sản  
đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành tới cán bộ, nhân dân địa phương nhất là ở 
những khu vực có thể xảy ra khai thác khoáng sản; Quán triệt cho nhân dân nhận 
thức đúng về pháp luật, thấy rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép ở địa 
phương là vi phạm pháp luật. Thực hiện công tác phối hợp giữa chính quyền địa 
phương với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã và nhân dân nhằm phát huy vai trò 
giám sát địa bàn của nhân dân trong việc hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc 
kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản; Nếu người dân phát hiện vi phạm, 
nhanh chóng cung cấp thông tin cho Chủ tịch UBND xã để kịp thời kiểm tra xử lý; 
chính quyền địa phương có trách nhiệm thông báo công khai kết quả đã kiểm tra, 
xử lý.

Trong quá trình kiểm tra tại khu vực xảy ra khai thác khoáng sản phải phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của thị xã, các đơn vị liên quan để giải 
quyết, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND thị xã xem xét chỉ đạo giải 
quyết; 

2. Phân công thực hiện nhiệm vụ:

2.1. Chủ tịch UBND xã. 

Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa 
bàn toàn xã; phối hợp giải quyết các công việc có liên quan quản lý tài nguyên 
khoáng sản khi có yêu cầu của cấp trên.

2.2. Phó chủ tịch UBND xã.

Đôn đốc các cán bộ chuyên môn, tham gia đề xuất các biện pháp quản lý tài 
nguyên khoáng sản cho chủ tịch UBND xã; phối hợp với chủ tịch UBND xã giải 
quyết với cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.  

2.3. Trưởng Công an xã.

Nắm bắt tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, 
kiểm tra thường xuyên những hoạt động liên quan đến chức năng của công an. Phối 
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hợp với các bộ phận chuyên môn và các đoàn thể chủ động tuyên truyền, phòng 
ngừa, đấu tranh và có biện pháp ngăn chặn, xử lý về hoạt động khai thác khoáng 
sản trái phép; Xác minh làm rõ những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép 
nhưng chưa xác định được đối tượng khai thác khoáng sản trái phép để xử lý theo 
quy định. Lập biên bản ghi nhận sự việc và hiện trạng; 

Phối hợp với công chức Địa chính, công chức Tư pháp tham mưu trình xử lý 
vi phạm đối với các đối tượng vi phạm đặc biệt là hoạt động hạ cốt nền, san gạt, 
khai thác, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản, cải tạo mặt bằng đất ở khu 
dân cư giáp đất lâm nghiệp; 

Tham gia bảo vệ làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm đối với vụ việc khai 
thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

 2.4. Công chức Địa chính - Xây dựng: phụ trách lĩnh vực địa chính.

Thường xuyên theo dõi hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động hạ cốt 
nền, san gạt, cải tạo mặt bằng, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa 
bàn toàn xã; định kỳ mỗi tuần ít nhất 01 lần nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các 
hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.

Xác lập biên bản kiểm tra hiện trường, biên bản vi phạm hành chính, phối
hợp với Công chức Địa chính - Xây dựng và môi trường: phụ trách lĩnh vực xây 
dựng và môi trường, Công an xã, công chức Tư pháp xã tham mưu, lập thủ tục 
trình xử lý đối với các đối tượng vi phạm.

2.5. Công chức Địa chính - Xây dựng và môi trường: phụ trách lĩnh vực 
xây dựng và môi trường.

Thường xuyên theo dõi hoạt động xây dựng công trình tại các khu dân cư 
đặc biệt các hộ gia đình có diện tích đất ở tiếp giáp với đất lâm nghiệp. Phối hợp 
với công chức địa chính nhằm phát hiện hoạt động hạ cốt nền, san gạt, cải tạo mặt 
bằng đất ở khu dân cư làm thay đổi địa hình, độ dốc, hủy hoại đất, cải tạo đất, đổ 
đất trái phép, thu hẹp đất canh tác, làm sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến môi trường 
kịp thời báo cáo UBND xã để xử lý theo quy định của pháp luật.

2.6. Chỉ huy trưởng quân sự.

Phối hợp cùng lực lượng Công an xã tham gia nắm bắt tình hình khai thác 
khoáng sản trái phép trên địa bàn, phối hợp làm công tác bảo vệ đảm bảo an toàn 
giao thông, an ninh trật tự tại hiện trường khu vực xảy ra khai khai thác khoáng sản 
trái phép.

2.7. Công chức Tư pháp - Hộ tịch.
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Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng 
sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

Phối hợp với 02 công chức Địa chính - Xây dựng môi trường tham mưu 
trong công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật hoạt 
động khai thác khoáng sản trái phép. 

Tuyên truyền về Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
khoáng sản.

2.8. Công chức Tài chính - Kế toán.

Có trách nhiệm cân đối ngân sách địa phương, để đảm bảo chi cho các hoạt 
động kiểm tra xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

2.9. Công chức Văn hóa - Thông tin; Trưởng đài truyền thanh xã.

Tuyên truyền thường xuyên Luật Khoáng sản và các văn bản liên quan trên 
Đài phát thanh xã; Theo dõi, đưa tin, phản ánh tình hình, quản lý tài nguyên khoáng 
sản trái phép trên địa bàn.

2.10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã.

Đề nghị Chủ tịch UB MTTQ và Chủ tịch các đoàn thể tăng cường tuyên 
truyền các hội viên, đoàn viên của mình trong công tác theo dõi, giám sát và phản 
ánh các hoạt động liên quan đến thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh tiêu 
thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.

2.11. Trưởng thôn các khu dân cư.

Tăng cường kiểm tra địa bàn, nắm chắc tình hình các đối tượng khai thác 
khoáng sản trái phép đặc biệt các hoạt động hạ cốt nền, san gạt, cải tạo mặt bằng 
đất ở khu dân cư làm thay đổi địa hình, độ dốc, hủy hoại đất, cải tạo đất, đổ đất trái 
phép, thu hẹp đất canh tác, làm sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến môi trường trên địa 
bàn khu dân cư mình phụ trách; kịp thời lập biên bản hiện trường, quay phim, chụp 
ảnh làm tư liệu đồng thời báo cáo UBND xã và các bộ phận chuyên môn xử lý các 
đối tượng vi phạm, làm tốt công tác tuyên  truyền vận động, hòa giải khu dân cư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn, UBMTTQ xã, các tổ chức đoàn 
thể và các khu dân cư trên địa bàn xã căn cứ nội dung phối hợp triển khai thực hiện 
kế hoạch. Công chức Địa chính - Xây dựng theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND xã 
báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
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Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời Chủ 
tịch UBND xã để chỉ đạo giải quyết.

Trên đây là kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và kiểm tra xử lý vi 
phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa 
bàn xã Lê Ninh./.

Nơi nhận:
- UBND thị xã Kinh Môn;
- Phòng TN&MT;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND;
- Ngành, đoàn thể liên quan;
- Đài truyền thanh;
- Trưởng thôn;
- Lưu VP.
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