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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn 

 tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng để giải
quyết các tồn tại trong việc khai thác, tận thu khoáng sản làm vật liệu xây

dựng thông thường (đá) trong khu vực dự án thi công các tuyến đường
 

Ngày 13/10/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn chủ trì buổi
làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng để giải quyết các tồn
tại trong việc khai thác, tận thu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
(đá) trong khu vực dự án thi công tuyến đường Phát triển hạ tầng vùng an toàn
khu và tuyến đường Trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng. Tham dự buổi làm
việc có đại diện các đơn vị: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Chi cục thuế Trà
My – Tiên Phước, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản
lý các dự án đầu tư xây dựng, Công an huyện và Văn phòng HĐND&UBND
huyện. 

Sau khi nghe Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng báo
cáo việc khai thác, tận thu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá)
trong khu vực dự án thi công tuyến đường Phát triển hạ tầng vùng an toàn khu
và tuyến đường Trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng; ý kiến phát biểu của các
thành  viên  dự  họp  và  trên  cơ  sở  Công  văn  số  2027/STNMT-KS  ngày
05/10/2020  của  Sở  Tài  nguyên  –  Môi  trường  V/v  phúc  đáp  Công  văn  số
85/UBND-TNMT ngày 24/9/2020 của UBND huyện Nam Trà My; Phó Chủ
tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng là đơn vị trúng thầu thi công
công trình tuyến đường Phát triển hạ tầng vùng an toàn khu và tuyến đường
Trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng; quá trình thi công đơn vị đã sử dụng khối
lượng đá sỏi, đá hộc phục vụ trực tiếp xây dựng công trình nhưng chưa đảm bảo
thủ tục kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính; chưa đăng ký khu vực, công
suất, khối lượng và kế hoạch khai thác theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều
64 của Luật Khoáng sản. Để xảy ra sự việc tồn tại này là do các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã liên quan đã thiếu kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác
khoáng sản trong các dự án, dẫn đến Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng
đã khai thác, sử dụng khoáng sản (đá) vào công trình nhưng không đảm bảo hồ
sơ thủ tục theo quy định.  UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành liên
quan, theo chức năng nhiệm vụ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn
chỉnh trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, để xảy ra
việc này, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng có phần trách nhiệm trong
việc thiếu phối hợp với các ngành chức năng của Tỉnh để hoàn chỉnh các hồ sơ
thủ tục theo quy định; khai thác, sử dụng vật liệu tận dụng trong khu vực dự án
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khi chưa đảm bảo thủ tục cho phép của cấp có thẩm quyền. Trước tình hình trên
và căn cứ các quy định hiện hành, củng như tình hình thực tế, UBND huyện có ý
kiến như sau:

1. Đối với khối lượng đá, sỏi, đá hộc đã tận thu vào thi công công trình: 

+ Mặc dầu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng đã tổ chức thực
hiện đăng ký kê khai việc khai thác, tận thu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường (đá) trong khu vực dự án thi công, nhưng chưa đảm bảo hồ sơ, thủ
tục theo quy định và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng đã thực
hiện, trái với quy định của pháp luât. Vì vậy, giao Phòng Tài nguyên – Môi
trường huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các ngành liên quan tham
mưu UBND huyện xử lý theo Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của
Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên
nước – khoáng sản.

+ Sau khi xử lý vi phạm, giao Phòng Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng lập các hồ sơ kê khai bổ sung trình
cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.  

+ Yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng chủ động phối
hợp, làm việc với các ngành chức năng của huyện để cung cấp, bổ sung các hồ
sơ thủ tục liên quan đến việc kê khai khai thác, tận thu khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường (đá) trong khu vực dự án thi công để thực hiện dự án
đường Phát triển hạ tầng vùng an toàn khu và tuyến đường Trung tâm xã Trà
Linh - Măng Lùng; đồng thời, phối hợp với UBND huyện để đề nghị Sở Tài
nguyên – Môi trường, UBND Tỉnh cho phép thực hiện.    

  2. Đối với khối lượng đá thành phẩm đang tập kết trên tuyến đường
Trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng:

  Qua kiểm tra, UBND huyện phát hiện trên tuyến đường này đang tập kết
một số vật liệu xây dựng thông thường (đá) để phục vụ cho việc thi công công
trình, tại buổi kiểm tra, đơn vị chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc
số vật liệu trên, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản hiện trường. Trước khi tiến hành
xử lý, UBND huyện yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng có
trách nhiệm cung cấp toàn bộ hồ sơ đầu vào (gồm hóa đơn, chứng từ) của số vật
liệu trên (gởi Chi cục thuế Trà My – Tiên Phước kiểm tra và báo cáo UBND
huyện trước ngày 15/10/2020); trong trường hợp đơn vị không cung cấp được
hồ sơ, chứng từ hợp lệ liên quan đến số lượng vật liệu trên, giao Phòng Tài
nguyên – Môi trường huyện phối hợp với Công an huyện, Chi Cục thuế huyện
xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Hiện nay, một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy điện
trên địa bàn huyện có sử dụng khối lượng vật liệu (đá, sỏi) tận dụng, tận thu để
thi công công trình, yêu cầu UBND các xã, các ngành chức năng tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn
huyện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường



hợp vi phạm, kể cả trường hợp khai thác, tận thu trong khu vực triển khai dự án
nhưng chưa đảm bảo hồ sơ thủ tục cho phép của cấp có thẩm quyền.      

Trên đây là nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn
Mẫn tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Kỳ Hưng để giải
quyết các tồn tại trong việc khai thác, tận thu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường (đá) trong khu vực dự án thi công các tuyến đường; đề nghị các cơ
quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Trà Mai nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- TT TV HU, TT HĐND huyện (b/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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