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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NINH THỌ 

 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Thọ, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

 Về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tháng 10 năm 2021  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND thị 

xã Ninh Hòa về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thị xã Ninh Hòa 

năm 2021. 

 UBND xã Ninh Thọ báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 

tháng 10 năm 2021 trên địa bàn xã như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

- Đảng ủy xã Ninh Thọ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-ĐU ngày 19/02/2021 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản trên địa bàn xã năm 2021. 

- UBND xã Ninh Thọ ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 

về việc thành lập tổ kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản – Bảo vệ tài 

nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã Ninh Thọ và Kế hoạch số 

38/KH-UBND ngày 29/3/2021 về kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên 

khoáng sản – Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã 

Ninh Thọ. 

 2. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản: 

 Tuyên truyền trên đài truyền thanh các văn bản Luật: Luật khoáng sản 

năm 2010, Nghị định 158/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng 

sản, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản….. 

3. Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản: 
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Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 29/3/2021 về kế hoạch kiểm 

tra trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản – Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa 

khai thác trên địa bàn xã Ninh Thọ. Tổ kiểm tra thường xuyên kiểm tra các khu 

vực thường xảy ra việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã. Trong 

tháng, qua kiểm tra trên địa bàn xã Ninh Thọ không có các trường hợp khai 

thác khoáng sản trái phép. 

4. Tình hình hoạt động của các đơn vị được cấp phép trên địa bàn: 

Hiện tại trên địa bàn xã có 01 đơn vị  là Công ty TNHH Việt Đức được 

cấp phép khai thác khoáng sản tại núi hòn Hèo, thuộc thôn Chánh Thanh, xã 

Ninh Thọ. 

Trên đây là báo cáo về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tháng 

10 năm 2021 trên địa bàn xã Ninh Thọ./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng TN&MT (VBĐT);  

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

                                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Khánh Đăng 
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