UY BAN NHAN DAN TINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phuic
HA NAM — HOA BuiNli
S441/QCPH-HN-HB

Ha Nam, ngày 2 tháng q näm 2020

QUY cuE PHOI H€P
Cong tác quail i khoáng san & khu virc giáp ranh
gifra hai tinh Ha Nam và Hôa BInh
Can cir Lut T chüc ChInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015;
Can cir Lu.t Khoáng san ngày 17/11/2010;
Can cir Nghj djnh s 158/20161ND-CP ngày 29/11/2016 cüa ChInh phü
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Khoáng san;
Can cr CM thj s 03/CT-TTg ngày 30/3/20 15 cüa Thu ti.róng Chmnh phü v
vic tang cuè'ng tang cuông hiu 1ic thrc thi chInh sách, pháp 1ut ye khoáng
san;
Thirc hin Cong vn s 66671VPCP-CN ngày 27/6/2017 cüa Van phông
ChInh phü ye tInh hInh quãn 1 Nhà nu9c ye khoáng san trên pham vi toàn quôc
nm 2016;

Uy ban nhàn dan tinh Ha Nam và Uy ban nhân dan tinh Hôa BInh thông
nhât ban hành Quy chê phôi hp cong tác quãn 1 khoáng san a khu virc giáp
ranh giüa hai tinh nhi.r sau:
Chiro'ng I
QUY DINIEI CIIUNG
Diu 1. Ph,m vi diu chinh và dôi ttrçrng áp diing
1.Pham vi diu chinh
Quy ch nay quy dnh v nguyen tc, phiiang thiirc, ni dung và co ch phi
hçip giüa các co quan, dcm vj cüa tinh Ha Nam và tinh Hoà Binh trong cOng tác
quân 1 khoáng san i khu vrc giáp ranh giüa tinh Ha Nam và tinh Hôa Birth.
2. Dôi tuqng áp diing
Quy ch nay áp dicing di vói các co quan, don vj và các co quan Trung
uong dóng trên dja bàn gifta hai tinhHà Nam và Hôa Binh, gôm: Uy ban nhân
dan tinh; các sâ, ngãnh cap tinh; Uy ban nhân dan cap huyn, Uy ban nhãn dan
cap xã thuc hai tinh Ha Nam và Hôa BInh ti các khu vrc giáp ranh.
Diu 2. Mtic dIch phi hqp
1. Nâng cao hieu qua trong cong tác quail i Nhà rn.râc v khoang san khu
virc giáp ranh gii:ta hai tinh Ha Nam và Hôa BInh.
2. Kjp thtñ phát hin, ngän chn và xir 1 nghiêm, hiu qua các hành vi vi
phm pháp 1u.t trong hoat dng khoáng san a khu virc giáp ranh gita hai tinh
HàNam vàHôaBInh.
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Diu 3. Nguyen tc phôi hqp
1. Ho.t dng phi hçip gitta các ben phãi dam bão tInh chü dng, kjp thôi,
hiu qua và thông nhât trong cong tác thanh tra, kiêm tra phôi hçp truy bat, xü 1
dôi tuçing vi phm trong pham vi khu vrc giáp ranh và chuyên ho sa cho co
quan chirc nãng xir 1 theo quy djnh.
2. Hot dng phi hçip phâi dam bão ding nguyen täc và yêu câu trong
cong tác quàn 1 Nhà nithc ye khoáng san và bâo v môi tn.r&ng trong hot dng
khoáng san a khu vrc giáp ranh nhung không lam ânh hiz&ng den hot dng cüa
các to chüc, cá nhân duçic cap phép hot dng khoáng san.
3. Cac vuthig m.c phát sinh trong qua trInh phi hçip sê di.rçic bàn bac
thông nhât giâi quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut.
4. Các thông tin phãn ánh (báo chi, ngu?i dan...) cn duçic trao di và phi
hqp xem xét xü 1 kjp thôi và dung quy djnh cüa pháp 1u.t và quy chê phôi hçp.
Chiro'ng II
NQI DUNG PHOI HçP VA TO CHC THTIC HIN
Diu 4. Ni dung phi hçrp
1. Bâo v khoáng san chiia khai thác; xi:r 1 hoat dng khai thác, 4n
chuyn, mua, ban tang trCr khoáng san trái phép khu virc giáp ranh giCa hai tinh.
2. Phi hçrp cong tác thanh tra, kim tra theo k hoach hoc dt xu.t vic
thirc hin quy djnh cüa Nhà rnthc di vai các t chüc, cá nhãn hot dng trong
linh vi1c khai thác, 4n chuyn và tang trü khoáng san khu vrc giáp ranh giüa
hai tinh.
3. Quàn l v ngun gc khoáng san tiêu thii, xut khu và so lieu khoóng
san kê khai d thuc hiên ngha v11 von Nhà nithc.
4. X l, giái dáp th.c m.c và các thông tin phãn ánh (báo chI, nguOi
dan,...) v khai thác khoáng san tai các khu vrc giáp ranh giUa hai tinh.
5. Uy ban nhân dan c.p huyn, cp xã khu virc giáp ranh thumg xuyên trao
di thông tin v tInh hInh quãn l, bâo v khoáng san và hoat dng khoáng san
tai khu vrc giáp ranh theo thm quyn, dng thai báo cáo ca quan quãn l c.p
trên. Chia sé thông tin v kt qua thanh tra, kim tra, d.0 tranh xü l vi ph.m,
khu vrc cam, tam thai c.m hoat dng khoáng san on khu vrc giáp ranh d dam
bão thông nhât trong cong tác quàn 1 khoáng san gi'a hai dja phuang.
Diu 5. Trách nhim cüa các s&, ngành dja phirong
1. son Tài nguyen và Môi trLthng hai tinh có trách nhim:
a) Tham muu UBND tinh chi dao, t chüc thirc hin các nhim vi bao v
khoáng san chua khai thác tai khu virc giáp ranh giüa hai tinh;

b) Thu&ng xuyen ph& hap trao di thông tin v cong tác quãn 1 khoáng
san; phát hin và ng.n chn sóm v các ho.t dng khai thác, 4n chuyên, mua,
ban tang trü khoáng san trái phép; thông tin dé có giãi pháp xCr 1 các hành vi vi
phrn tai khu vçrc giáp ranh giüa hai tinh.
c) Ph& hap, cung cAp thông tin v tInh hinh ho.t dng khoáng san vting
giáp ranh giüa hai tinh và các tri.thng hap có lien quan khác khi cci quan lien
quan có yêu câu.
d) Là co quan dAu mi trong vic phi hap quân 1 hot dng khoáng san;
chU trI xây dimg k ho.ch thanh tra, kim tra djnh kST hang nàm ye vic tuân thU
các quy djnh pháp 1u.t cUa các t chUc, cá nhân hoat dng khoáng san trong khu
vçrc giáp ranh giüa hai tinh và thông báo cho tinh giáp ranh biêt dé phôi hap.
2. Cong an hai tirih có trách nhim:
a) Chi dao hxc luang Cành sat môi truông hai tinh thu?mg xuyên phi hap
kim tra, phát hin xU 1 nghiem theo quy djnh cUa pháp 1ut di vói hành vi
khai thác khoáng san trái phép, gay ô nhim môi trithng tai các khu virc giáp
ranh giüa hai tinh.
b) Chi dao 1rc luçrng Cánh sat giao thông hai tinh phi hap kjp thè'i phát
hin và xi:r 1 theo quy djnh cUa pháp 1ut các hành vi si:r dicing phuang tin giao
thông 4n chuyn khoáng san trái phép hoc không rô ngun gc xuât x1r qua laj
giüa hai tinh.
c) Chi dao lirc luçrng Cành sat kinh t phi hap diu tra, xU 1 các vi phm
lien quan dn linh vrc khoáng san tai khu virc giáp ranh giüa hai tinh theo chUc
nàng, nhim vi chuyên mon.
d) Chi dao Cong an các huyn i các khu vrc giáp ranh pMi hap rà soát, l.p
danh sách các don vi boat dng khai thác khoáng san d thu th.p, trao dôi thông
tin khi có yeu cu; kjp thñ phát hin, xU l vi phm theo chüc nng, thAm
quyên.
3. S Giao thông 4n tãi hai tinh có trách nhim:
Chi dao hrc 1izçmg Thanh tra giao thông phi hap vài các don vj lien quan
kiêm tra, xU 1 các t chüc, cá nhân tham gia hoat dng khoáng san vi phm quy
djnh ye quân 1, bâo v k& cAu ha tng giao thông, chju trách nhim báo v
khoáng san chua khai thác 11am trong phm vi hành lang an toàn dithng b.
4. Sâ Nông nghip và Phát trin nOng thôn hai tinh có trách nhim:
Phôi hap vói các co quan có lien quan kim tra, bão ye khoáng san trong
khu viic thuc dat lam nghip, dat rimg phông h, dAt thng dc ding dugc giao
quãn 1 giáp ranh gitra hai tinh.
5. S Cong Thuong hai tinh có trách nhim:
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Phi hçTp vói Chi ciic Quãn 1 thj tnrông tang cuông kim tra, kim soát,
du tranh phông, chng gian 1n thuong mai trong hot dng kirth doanh khoáng
san gica hai tinh.
6. Hâi quan hai tinh Co trách nhim:
Phi hcip trong vic kim soát d ngan chn, bt gift, xü 1 theo th.m quyn
v hành vi buôn 1.0 và xut kh.0 khoáng san trái phép; trao di, cung cp thông
tin dê quân 1 khi hrcmg và tr giá xu.t kh.0 di vci các 1o.i khoáng san khai
thác trên dia bàn hai tinh.
7. Bô chi huy quân sir hai tinh có trách nhim:
Phi hqp vâi các lirc 11.rcing chirc näng hai tinh bâo v khoáng san chua khai
thác, xft 1 vi pham hoat dng khai thác khoáng san trái phép tai khu virc giáp
ranh hai tinh, khu virc d.t quc phOng dang quãn 1, sr diving và khu virc phOng
thu.
8. Cuc Thug hai tinh có trách nhiêm:
Ph& hçip trong vic kim soát ké khai, np thu, phi, tiên cap quyên và các
nghia vgi tài chinh khác có lien quan theo quy dnh cüa pháp 1u.t d& vói dir an
chung duO'ng da giói; cung cp thông tin tInh hinh khai thác, np thuê, phi, tiên
cp quyn cüa các t chüc, cá nhãn v&i Co quan thus trên dja bàn khi có d nghj
cüa co quan có th.m quyn; ph& hqp cung cp, trao di thông tin vói các Co
quan quán 1 Nhà nuâc nhim phiic vi cho cong tác thanh tra, kim tra vic ch.p
hành pháp 1u.t thu cüa các to chüc, cá nhãn hott dng trong linh vrc khai thác
khoáng san trong phm vi khu vrc giáp ranh gifta hai tinh.
9. Sâ Tài chInh hai tinh có trách nhiêm:
Ph& hçip cung c.p thông tin thuc lTnh v1rc quãn l theo yêu cu; tham gia
cong tác kim tra vic thtrc hin các nghia vii tài chInh cüa t churc, cá nhân ho.t
dng khai thác, tang trft khoáng san. Tham mu'u, d xut UBND tinh kinh phi t
chirc các hoat dng lien ngãnh trin khai thçrc hin quy ch nay.
10. Chü tjch Uy ban nhân dan c.p huyn thuc khu vrc giáp ranh hai tinh
có trách nhiêm:
a) Chi dao lirc 1ircing chuyên mon kjp th?ii xü 1 hoc pMi hçTp xü 1 các
hãnh vi vi phm khai thác, vn chuyên, tang trft khoáng san trái phép trên dja
bàn và khu virc giáp ranh quãn 1;
b) Chi do UBND cap xã thrc hin các bin pháp bâo v khoáng san chua
khai thác; vn chuyên, tang trft khoáng san;
c) Tin hành giãi tóa, ngän chri hot dng khai thác khoáng san trái phép
ngay sau khi phát hin ho.c nh.n di.rqc tin báo;
d) Các tri.ring hçp vuçit thâm quyên, kjp thai báo cáo co quan cp trên d
phôi hqp xr 1.
4

Diu 6. To chfrc thu'c hiên
1. UBND hai tinh Ha Nam và Hôa BInh Co trách nhim chi dao các sâ,
Ban, ngành c.p tinh và UBNID các cp tang cuOng phi hqp, trao dôi thông tin
vói các clan vj có lien quan giUa hai tinh nh.m d.y manh hiu qua cong tác quãn
1 Nhà nrnic v tài nguyen khoáng san a khu v11c giáp ranh.
2. Qua trInh t chüc thrc hin tnthng hcrp phát sinh bat cap, vithng mac,
các ca quan dan v kjp thai báo cáo v du mi trao di, cung cp thông tin tai
hai tinh d dugc hithng dk, giái quyk
3. Hang näm, si Tài nguyen va môi tr'iräng cüa hai tinh tng hçip tInh hInh,
k& qua phi hqp d tham mllu cho UBND tinh t chüc giao ban nhàm dánh giá
kt qua thrc hin và d ra phixang hithng nhim vi trong thai gian tip theo.
Diu 7. lieu hrc thi hành
1.Quy ch nay có hiu 1rc k tirngàyk.
2. Các sâ, ban, ngành c.p tinh, UBND cap huyn, UBNI) cap xã khu virc
giáp ranh hai tinh Ha Nam và HOa BInh và các Ca quan, dan vj, cá nhân có lien
quan chju trách nhim thi hành quy ch này.~.
TM. UBND TINH HA NAM—

KT.CH(iTjCH
PHOCHUTICH

PHÔCHUTICH

NGUYEN DTC VIIQNG

BUI DIJ'C HINH

Niinhân:

Van phOng ChInh phü;
Bô Tài nguyen Va Môi trung;
Tong ciic Dja chat và Khoáng san Via Nam;
ThtrOng trirc tinh iy, FTDND, UBND tinh Ha Nam;
Thtthng trrc tinh üy, HDND, UBND tinh HOa Binh;
Các Si, ngành, các cap có lien quan cüa tinh HàNam, tinh HOa Binh;
Cong thông tin din tir tinh Ha Nam, tinh HOa BInh;
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