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CHỈ THỊ 
về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động 

 khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản  
trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

----- 

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến 
khoáng sản, lâm sản trái phép gây huỷ hoại môi trường trên địa bàn tỉnh, nhận thức 
của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức và người dân về chấp hành quy định của pháp 
luật trong khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản đã được nâng lên. 
Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, lâm sản có chuyển biến tích 
cực. Tính chất, mức độ và số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng 
sản, lâm sản giảm dần qua các năm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được đảm bảo. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình khai thác, vận chuyển và chế biến 
khoáng sản, lâm sản trái pháp luật có chiều hướng gia tăng và chưa được ngăn 
chặn, xử lý triệt để, nhất là tình trạng khai thác gỗ quý hiếm trong rừng đặc dụng, 
khu vực giáp ranh và hiện tượng tự ý chặt phá rừng sản xuất có trạng thái tự nhiên, 
phá rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất. Một số nơi còn để xảy ra tình trạng cấp phép 
sai thẩm quyền, lợi dụng giấy phép để khai thác lâm sản trái phép, hợp thức hóa gỗ 
không có nguồn gốc hợp pháp để đưa vào chế biến, tiêu thụ. Bên cạnh đó, hoạt 
động khai thác khoáng sản trái phép tại một số khu vực thuộc huyện Chợ Đồn, 
Ngân Sơn, Chợ Mới và Na Rì có diễn biến khá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm 
môi trường, gây bức xúc trong dư luận xã hội... Nguyên nhân là do cấp ủy, chính 
quyền một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo trong công 
tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng 
sản, lâm sản trái pháp luật trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa 
phương chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm 
tra, giám sát, xử lý vi phạm chưa cao... 

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản, lâm sản; 
thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai 
thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh; Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, 
ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một 
số nhiệm vụ sau: 
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   C p  y, ch nh quyền các c p  
1.1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 

13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 38/CT-

TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường 
công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử 
dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15 tháng 5 năm 2017 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khu rừng 
đặc dụng trên địa bàn tỉnh.  

1.2. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác 
quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản; gắn nhiệm vụ với trách nhiệm 
của từng cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, nhất là trách nhiệm của người 
đứng đầu. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng đầu, cấp phó người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, 
chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép theo Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14 tháng 

7 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo thực hiện việc định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý hoạt 
động khoáng sản, lâm sản theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
phòng, chống tham nhũng. 

1.3. Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện Chỉ thị nhằm tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, xử lý 
kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép 
khi mới phát sinh tại cơ sở.  

1.4. Xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa nội dung Chỉ thị này phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng địa phương. 

2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh  y chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin 
đại chúng của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến công tác quản lý hoạt động khoáng 
sản, lâm sản. 

3  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ch nh trị - xã hội đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và của tỉnh đến các hội viên, đoàn viên của tổ chức mình. Về công tác 
quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Vận 
động Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm 
sản. Chủ động nắm bắt thông tin và đấu tranh với các hành vi vi phạm; không tham 
gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, 
lâm sản trái phép. Tích cực phối hợp với các cấp, ngành tăng cường giám sát hoạt 
động của các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý 
khoáng sản, lâm sản và bảo vệ môi trường.   
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4  Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh  y thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng 
dẫn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo 
quy định đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt 
động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép và bảo vệ môi 
trường.  

5  Đảng đoàn Hội đ ng nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và 
ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến công tác quản lý hoạt động 
khoáng sản, lâm sản. Chỉ đạo Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, tổ 
đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường hoạt 
động giám sát cơ quan, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

6  Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh  

6.1. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng với địa phương 
trong quản lý hoạt động khoáng sản, lâm sản; nhất là trong điều tra, kiểm tra, xử lý 
các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn 
có hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép.  

6.2. Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu 
thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản và 
bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. 

6.3. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt 
động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản theo quy định.  

6.4. Rà soát, chấn chỉnh hoạt động chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh. Kiên 
quyết không cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các cơ sở chế biến lâm sản 
chưa xác định được nguồn nguyên liệu đầu vào hợp pháp hoặc tổ chức sản xuất, 
chế biến thiếu bền vững, tác động xấu đến môi trường. Thực hiện có hiệu quả Quy 
chế quản lý cưa xăng tại các khu rừng đặc dụng. Tập trung thực hiện tốt việc trồng 
rừng và phát triển kinh tế rừng; khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia 
đình tiếp tục trồng rừng có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 
tại vùng lõi, vùng đệm các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hỗ trợ 
phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, an sinh xã hội cho người 
dân sống ở gần và trong các khu rừng tự nhiên. 

6.5. Chủ động rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về quản 
lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản cho phù hợp với 
thực tiễn. Tiếp tục tham mưu, kiến nghị với Trung ương xây dựng, hoàn thiện văn 
bản quy phạm pháp luật về khoáng sản, các chính sách về bảo vệ và phát triển 
rừng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ quản lý 
cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác quản lý khoáng sản, lâm sản. 
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6.6. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị. Thường xuyên kiểm tra, 
giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy. 

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi. 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy và điện tử: 
- Văn phòng Trung ương Đảng (báo cáo), 
- Ban Kinh tế Trung ương (báo cáo), 
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 
- Các đảng đoàn, Ban cán sự đảng,  
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, 
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Duy Chinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan Tỉnh ủy
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