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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tăng cường 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 (đối với lĩnh vực khoáng sản) của Sở Giao thông vận tải 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 626/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường 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 (đối với lĩnh vực khoáng sản). Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn xây 

dựng Kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, 

vận chuyển và chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở 

Giao thông vận tải về bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản. 

3. Tích cực phối hợp với các cấp, ngành trong 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. 

4. Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không 

tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng 

sản, lâm sản trái phép. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 10-

CT/TU 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 

24/8/2021, Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 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 và các văn bản liên quan đến công tác 

quản lý khoáng sản đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị. 

- Tích cực phối hợp với các cấp, ngành tuyên truyền đến người dân sinh sống 

trên địa bàn, đặc biệt là những nơi có hoạt động khoáng sản hoặc nơi có nguy cơ 

xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, để người dân được biết và tích cực phối hợp 

với chính quyền trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai 

thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn.  
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2. Nhiêm vụ trọng tâm 

- Phối hợp các ngành chức năng kiểm tra tải trọng của các phương tiện vận 

chuyển khoáng sản tại các điểm mỏ, kho chứa hàng, bến bãi của các doanh nghiệp; 

phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm vận chuyển khoáng sản quá tải 

trọng cho phép. 

- Rà soát và đề xuất phương án bảo trì đường bộ với các doanh nghiệp có 

khai thác mỏ và vận chuyển tại các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn 

được giao quản lý. 

- Phối hợp trong công tác quản lý khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông, bờ 

bãi sông theo quy định. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Thanh tra Sở 

 - Tăng cường phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Phòng CSGT tỉnh và 

chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ; chủ động 

tiến hành làm việc với doanh nghiệp khai thác khoáng sản, lâm sản, vật liệu xây 

dựng... yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về trọng tải phương tiện, 

tải trọng cầu đường, quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô, quy định về kích thước 

giới hạn thùng xe. 

 - Hàng năm tổ chức thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các 

quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ đối với các doanh 

nghiệp và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, về kích thước 

thùng xe ngay tại nơi xuất phát hoặc gần kho bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa 

lên xe ô tô để ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng trước khi lưu 

thông trên đường bộ. 

 - Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát 

trên các tuyến đường được giao quản lý xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tải trọng 

phương tiện, về kích thước thùng xe. 

2. Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn 

- Chỉ đạo Nhà thầu quản lý bảo trì đường bộ thực hiện công tác kiểm tra, rà 

soát các tuyến đường mà các doanh nghiệp có khai thác mỏ và vận chuyển trên 

tuyến. 

- Đề xuất phương án bảo trì đường bộ với các doanh nghiệp có khai thác mỏ 

và vận chuyển thường xuyên trên các tuyến đường. 

3. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

Siết chặt công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động của đơn vị 

mình để không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế 

biến khoáng sản, lâm sản trái phép. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các phòng, ban thuộc Sở và các đơn vị liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này đạt hiệu quả. 

2. Giao Thanh tra Sở chủ trì, kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện kế 

hoạch này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 20/12) các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 
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báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên 

và Môi trường tổng hợp theo quy định. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, điều 

chỉnh Kế hoạch này, các phòng, ban, đơn vị báo cáo với lãnh đạo Sở cho ý kiến chỉ 

đạo./. 

          Trên đây là Kế hoạch của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với lĩnh 

vực khoáng sản. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.   

  
Nơi nhận:          
Gửi bản điện tử:     

- UBND tỉnh (b/c);                                                                        

- Ban ATGT tỉnh (b/c);                                               

- Ban Giám đốc Sở;     

- Công an tỉnh (p/h);   

- UBND các huyện, TP (p/h);  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (t/h);     

- Cổng TTĐT Sở;                                                         

Gửi bản giấy:                          

- Lưu VT, TTS. 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Sính 
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