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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh tại buổi làm việc với 

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc  

Ngày 02 tháng 6 năm 2016, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh đã chủ trì buổi làm việc 

với Cục Kiểm soát khoáng sản miền Bắc về kế hoạch kiểm tra thu hồi cát từ dự 

án nạo vét, khơi thông luồng lạch và kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Luật 

khoáng sản 2010. Tham dự buổi họp có các Vụ: Khoáng sản, Chính sách và 

Pháp chế và Văn phòng Tổng cục. Sau khi nghe ý kiến của Cục Kiểm soát hoạt 

động khoáng sản miền Bắc; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, 

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh đã chỉ đạo như sau: 

1. Đối với kế hoạch kiểm tra hoạt động thu hồi cát từ các dự án nạo 

vét khôi thông luồng lạch: 

1.1. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc dự thảo Công văn của 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

các tỉnh trên địa bàn cả nước yêu cầu báo cáo về tình hình cấp phép thăm dò, 

khai thác cát sỏi trên địa bàn quản lý hoạt động thu hồi cát từ các dự án nạo vét, 

khơi thông luồng lạch, gửi về Tổng cục trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 để 

tổng hợp; dự thảo Công văn Tổng cục trình trước ngày 13 tháng 6 năm 2016. 

1.2. Trên cơ sở kết quả kiểm tra do Tổng cục đã thực hiện tại một số địa 

phương năm 2015, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc chủ trì, phối 

hợp với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung, miền Nam đề xuất và 

xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch trên địa bàn 

toàn quốc; lập dự toán chi tiết cho công tác kiểm tra trình Lãnh đạo Tổng cục 

trước ngày 20/6/2016 xin Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định việc bổ 

sung kinh phí thanh tra, kiểm tra năm 2016 làm cơ sở thực hiện. 

2. Đối với kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Luật khoáng sản 2010 

2.1. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc: (1). Chủ động tổng 

hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương về đánh giá 05 năm thực hiện các 

chính sách và quy định của Luật khoáng sản 2010 theo Công văn số 

5672/BTNMT-ĐCKS ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; (2). 

Trình Tổng cục văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ có liên quan (Tổng cục Quản lý 

Đất đai, Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng cục Biển và 

Hải đạo Việt Nam); Các Vụ, Cục trực thuộc Tổng cục (Vụ Địa chất, Khoáng 

sản, Chính sách và Pháp chế, các Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản, Cục 

Kinh tế Địa chất và Khoáng sản) để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính 

sách, quy định của Luật Khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trình 
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Tổng cục trước ngày 10 tháng 6 năm 2016; (3). Chủ trì, phối hợp với Vụ 

Chính sách và Pháp chế xây dựng kế hoạch tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện 

các chính sách, quy định của Luật Khoáng sản 2010; dự kiến kinh phí để Tổng 

cục trình Bộ TN&MT quyết định, trình Tổng Cục trưởng trước ngày 16 tháng 

6 năm 2016. 

2.2. Vụ Chính sách và Pháp chế, phối hợp với Cục Kiểm soát hoạt động 

khoáng sản miền Bắc sớm hoàn thiện thuyết minh, dự toán thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành các chính sách, quy định của Luật 

Khoáng sản năm 2010” để Tổng cục xem xét, trình Bộ TN&MT ngay sau khi 

được Bộ phê duyệt danh mục đề tài mở mới năm 2017.  

Trên đây là kết luận của  Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh tại buổi 

làm việc với Cục Kiểm soát khoáng sản miền Bắc ngày 02 tháng 6 năm 2016, 

Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo); 

- Các Vụ: ĐC, KS, CSPC, VPTC; 

- Các Cục KSKS, Cục KTĐC; 

- Lưu: VP (HCTH), K.10.  
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