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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀM TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  410/BC-UBND Hàm Tân, ngày 27 tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy  

tại Thông báo số 869-TB/HU ngày 05/11/2019 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo số 869-

TB/HU ngày 05/11/2019, UBND huyện Hàm Tân báo cáo kết quả thực hiện cụ 

thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: 

Sau khi nhận được đơn tố cáo đề ngày 26/9/2019 của công dân, UBND 

huyện đã ban hành Công văn số 178/UBND-TCD ngày 08/10/2019, có nội dung: 

“1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (Tổ trưởng tổ kiểm tra liên 

ngành 515), UBND xã Tân Thắng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm 

hành vi khai thác khoáng sản trái phép của các đối tượng theo phản ánh của 

công dân theo quy định pháp luật. 

2. Giao Công an huyện chỉ đạo điều tra, xác minh, làm rõ hành vi khai 

thác, vận chuyển khoáng sản, phá hoại tài sản của công dân và xử lý, giải quyết 

theo quy định.” 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo số 869-

TB/HU ngày 05/11/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 189/UBND-

TH chỉ đạo: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện nghiêm túc chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Mục 1 Công văn số 178/UBND-TCD ngày 

08/10/2019. 

- Công an huyện: 

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, làm rõ chủ 

xe mang biển kiểm soát 12292 và 12297, tham mưu UBND huyện báo cáo kết 

quả cho Thường trực Huyện ủy. 

+ Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Mục 2 

Công văn số 178/UBND-TCD ngày 08/10/2019 (báo cáo UBND huyện và 

Thường trực Huyện ủy)” 

2. Kết quả triển khai thực hiện: 

 Từ đầu tháng 10/2019 đến nay, lãnh đạo UBND huyện và Tổ kiểm tra liên 

ngành 515 đã tổ chức tuần tra, kiểm tra (06 lượt) tại khu vực láng Mười Mẫu và 

dọc tuyến sông Cô Kiều, thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, kết quả: 

 - Đã xác định được vị trí thửa đất số 464 và 465, tờ bản đồ số 27 thuộc khu 

vực láng Mười Mẫu, thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng (giáp khu vực đất bà Vũ Thị 
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Bảy có đơn phản ánh) trước đây lãnh đạo Tỉnh ủy cùng Huyện ủy và UBND 

huyện đã đến kiểm tra tại thực địa. 

 - Hiện trạng khu vực đã khai thác trái phép trước đây, hiện nay đang ngập 

nước, tại thực địa không có dấu vết tác động khai thác mới.  

 Qua khảo sát tại thực địa, UBND huyện đã có Thông báo số 1016/TB-

UBND ngày 11/11/2019 thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trác Xuân 

Cường – PCT UBND huyện qua khảo sát tình hình khai thác khoáng sản trái 

phép tại một số “điểm nóng” trên địa bàn xã Sơn Mỹ và xã Tân Thắng. 

 Mặt khác, UBND xã Tân Thắng đã thành lập Tổ chốt chặn tại thôn Cô 

Kiều, xã Tân Thắng để tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng 

sản trái phép tại khu vực láng Mười Mẫu và dọc tuyến sông Cô Kiều. 

 Do hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực hiện nay không 

còn diễn ra nên Tổ kiểm tra liên ngành 515 không có cơ sở để lập hồ sơ xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo quy định (do hành vi khai thác 

trái phép không bắt được quả tang nên không xác minh được đối tượng vi phạm, 

thời điểm vi phạm, phương tiện vi phạm). 

 3. Kết quả xử lý các vi phạm của Công ty TNHH MTV Bảo Anh: 

 Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty TNHH 

MTV Bảo Anh và đối chiếu với các quy định pháp luật, Tổ Kiểm tra liên ngành 

515 đã có Công văn số 361/TKT515 ngày 11/11/2019 gửi Chi cục thuế đề nghị 

phối hợp xác minh, xử lý 05 hóa đơn do Công ty TNHH MTV Bảo Anh cung 

cấp. 

 Mặt khác, Tổ kiểm tra 515 đã đề xuất và tham mưu UBND huyện có Công 

văn số 3775/UBND-TNMT ngày 13/11/2019 gửi Sở KH&ĐT đề nghị thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty TNHH MTV Bảo 

Anh và Công văn số 3776/UBND-TNMT ngày 13/11/2019 chỉ đạo UBND xã 

Tân Thắng kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng đất sai mục đích của Công ty TNHH 

MTV Bảo Anh. 

 UBND huyện báo cáo trình Thường trực Huyện ủy xem xét, có ý kiến chỉ 

đạo tiếp theo./. 

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH                                
- UBND tỉnh; 

- TTr. Huyện ủy;  

- TTr. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, (Duẩn 10b). 

                                                                                   Văn Quý Ngọc 
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