UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:

/STNMT-KS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày

tháng 11 năm 2019

V/v kiểm tra, xử lý hoạt động đào xúc,
vận chuyển khoáng sản trái phép
trên địa bàn huyện Đà Bắc

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Đà Bắc.

Ngày 15/11/2019, Thông tấn xã Việt Nam có bài viết “Hòa Bình: Khai
thác quặng trái phép, phá nát vùng núi Tân Pheo”, nội dung bài viết phản ánh
tình trạng khai thác quặng trái phép diễn ra tại xóm Phổn, xã Tân Pheo, huyện
Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đang gây mất ô nhiễm và mất an ninh trật tự trên địa
bàn. Tình trạng trên khiến những ngọn núi đồi ở đây bị đào xới tan nát, đất đá
sạt lở, bùn nước tràn vào ruộng canh tác của các hộ dân và đường liên thôn bị
cầy nát bởi các xe vận chuyển quặng vào buổi đêm. Hiện có 15 hộ dân xã Tân
Pheo đã gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương mong sớm được giải
quyết để người dân sớm được ổn định cuộc sống, lao động và sản xuất.
Để làm rõ và xử lý triệt để đối với hoạt động đào múc, khai thác, vận
chuyển quặng trái phép như báo chí đã phản ánh và đưa tin nêu trên; Thực hiện
Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết
định số 104/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 Ban hành Phương án bảo vệ khoáng
sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 16/2018/QĐUBND ngày 02/4/2018 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Văn bản số 1580/UBND-NNTN ngày 03/10/2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quản lý nhà nước về khoáng sản
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc
chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện thực hiện kiểm tra làm rõ, xử lý
nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển quặng trái phép gây ô nhiễm môi
trường và mất an ninh trật tự trên địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức,
cá nhân, của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền nếu để tình trạng khai thác
trái phép kéo dài, gây bức xúc trong dư luận; có biện pháp khắc phục hậu quả,
chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ khoáng sản chưa
khai thác.
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Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi về Sở Tài nguyên
và Môi trường để theo dõi, tổng hợp báo cáo.
Sở Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự quan tâm, phối hợp
thực hiện của Uỷ ban nhân dân huyện Đà Bắc trong công tác quản lý tài nguyên
khoáng sản./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phòng TNMT huyện Đà Bắc;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KS (S.10).
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