
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN UYÊN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Tân Uyên, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ kiểm tra hoạt động khai thác, thu mua, 

tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN UYÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

 Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/1012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện 

Tân Uyên về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; 

Theo đề nghị của Trường phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Uyên 

tại Tờ trình số 765/TTr-TN&MT ngày 30/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Tổ kiểm tra hoạt động khai thác, thu mua, tàng trữ, vận 

chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2023 (sau đây gọi tắt là Tổ kiểm tra 

khoáng sản), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng; 

2. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường  - Tổ phó Thường trực; 

3. Trường Công an huyện  - Tổ phó; 

4. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện  - Tổ viên; 

5. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT - Tổ viên; 

6. Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch  - Tổ viên; 

7. Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Tổ viên; 

8. Giám đốc Ban QLDA XDCB&HTBT Di dân 

TĐC huyện  

- Tổ viên; 

9. Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Than 

Uyên - Tân Uyên 

- Tổ viên; 

10. Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 3 khu vực 

Than Uyên - Tân Uyên 

- Tổ viên; 

11. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn   - Tổ viên; 

12. Trưởng Công an các xã, thị trấn   - Tổ viên; 

13. Trường Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn - Tổ viên; 
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Điều 2. Tổ kiểm tra khoáng sản có nhiệm vụ 

- Thường xuyên kiểm tra, thực hiện giải tỏa, xử lý vi phạm hành chính, tạm 

giữ, tịch thu máy móc, trang thiết bị phục vụ khai thác, thu mua, tàng trữ, vận 

chuyển các loại khoáng sản trái phép. Nhiệm vụ cụ thể của Tổ viên do Tổ trưởng 

trực tiếp phân công. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023. 

- Chi cho thành viên tổ kiểm tra, công chức, viên chức tại các cơ quan cấp 

huyện được cử đi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khai thác khoáng sản trên địa bàn 

huyện và các chi phí khác liên quan đến hoạt động của Tổ kiểm tra được lấy từ 

nguồn kinh phí quản lý hoạt động khoáng sản năm 2023 giao cho phòng Tài 

nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thanh, 

quyết toán theo quy định hiện hành. 

- Chi cho lực lượng Công an huyện, công an xã, thị trấn khi được huy động 

lấy từ nguồn kinh phí quản lý khoáng sản phân bổ cho Công an huyện năm 2023. 

Công an huyện có trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định hiện hành. 

- Chi hỗ trợ lực lượng dân quân, công an viên các xã, thị trấn khi được huy 

động và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động kiểm tra khai thác, giải tỏa, 

thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản của UBND cấp xã, thị trấn được lấy từ 

nguồn kinh phí quản lý khoáng sản được phân bổ cho các xã, thị trấn năm 2023. 

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Nhiệm vụ của các cơ quan liên quan 

- Công an huyện, Chi cục thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên, Đội quản lý 

thị trường số 3 có trách nhiệm cử lực lượng phối hợp thực hiện kiểm tra, giải tỏa, 

khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn trên địa 

bàn huyện (khi Tổ kiểm tra khoáng sản cần phối hợp). 

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện có trách nhiệm cử công 

chức, viên chức thực hiện kiểm tra, giải tỏa khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển 

khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện (khi Tổ kiểm tra khoáng sản yêu cầu). 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo và huy động lực 

lượng dân quân và công an viên phối hợp giải tỏa khai thác, thu mua, tàng trữ, vận 

chuyển khoáng sản trái phép (khi Tổ kiểm tra khoáng sản yêu cầu). 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, 

Công an huyện; Giám đốc Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện; 

Trưởng Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên; Đội trưởng Đội quản lý thị 

trường số 3 khu vực Than Uyên - Tân Uyên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Như Điều 4; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện;    

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, TN&MT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Văn 
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