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KE HOACH 
Ting cu'ông kiêm tra, xü' l hot dng khai thác vn chuyên khoáng san trái 

phép ti lông ho thüy din La Ly 

Thirc hin Cong van so 2058/UBND-KT ngày 26/5/2022 cüa UBND 
huyên Chu' Päh ye vic tang ci.thng kiêm tra, xu l' hoat dng khai thác, van 
chuyên khoárig san trái phép ti lông ho thüy din Ia Ly, COng an huyn Chu' 
Päh xãy dyng kê hotch thuc hiên cu the nhu' saLt: 

1. Mue dIch, yêu câu 
T Tp trung lirc lu'çingtriên khai quyêt lit các bin pháp nghip vçt dC Luãn 

tra, kiêrn soát, phát hin, dâu tranh ngän chn tInh trng khai thác khoáng san 
trái phép trên lông ho thüy din Ta Ly, xi1r 1' nghiêrn ti phm và vi phm pháp 
1uit ye tài nguyen mOi trlJang, gop phân darn bão an ninh trt tir, nâng cao hiu 
luc quãn l' Nhâ nuOc trên linh virc nay. 

- Qua trmnh triên khai dam bào an toàn cho lye lung tham gia. Phát huy 
src rnnh tOng hp ctia cá h thông chInh tn, tuyên truyên, vn dng dê eac co 
quan, tO chrc, doanh nghip, cá nhãn nãng cao nhn thrc, tçi' giác chap hành các 
quy djnh cüa pháp lut, không dê phát sinh tlnh hInh phô'c tp lien quan den 
tài nguyen khoáng san. 

II. Dôi tu'çrng và da bàn tryng diem 
1. Dôi tu'çrng can tp trung 
- Các doanh nghip, to chirc, cá nhân hot dng khai ihác, kinh doanh, 

'v.n chuyên cat, sOi (kê cá các doanh nghip dupe Cap phép khai thác, t.n thu 
khoáng san) và các tO chtLrc, cá nhân khai thác cat, sOi trái phép. 

Các dôi tung li dçing no vet lông ho, lông sOng, cãi to dOng rung; 
tp k& ben bài, vn chuyên, kinh doanh cat, sOi trái phép. 

- Các to chác, Ca nhân có tàu, thuyên neo dtu tren rn.t ho thUy din Ia Ly 
có khà nãng, diu kin hoat dng khai thác khoáng san trái phép. 

2. Da bàn trçng diem 
- Dja bàn trong diem: Thj trãn Ia Ly, huyn Chu Pãh, Gia Lal. 
Ill. Ni dung, bin pháp tiên hãnh 
I. Tiên hành kiCm tra các thu tyc pháp l, hot dng thyc tê cia eáe diem 

khai thác, tap kêt khoáng san nhât là cat, sói lông sOng theo eác ni dung quy 
djnh ti Nghj djnh so 23/2020/ND-CP ngày 24/02/2020 cüa ChInh phti quy dinh 
v quãn l' cat, sOi lông sOng và báo v lOng, ho', hai sOng. 

2. To ch(ic xic minh, lap danh sách càc tO chuc. ca  nhãn là chi:i sO hu cic 
Làu, thLlyen ho,it dng hotc neo dtL! trCn mt hO thüy din Ia Ly. Kiêrn tra ye 

iiy dãng k, dang kiCm, giây chtiing nh.n khá nãng chuyCn mon thuyen truOng 
di vOi nhân viCn diêu khiCn, giãy chtng nhiii an toàn k5 thut và báo v mOi 
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truàng. Nu phát hiên vi phim thl lap biên ban, xu 1 các phiong tin (tàu, 
thuyên) hoãc yêu câu di di. 

3. Cong an huyn Chtx Pãh phOi hçip vi PhOng TN-MT huyn Chu Pãh, 
UBND thj trân Ia Ly tO chrc tuân tra, kiêrn soát, xu I' hoat dng khai thác, vn 
chuyên khoáng san trái phép, khOng dé xäy ra tInh tring khai thãc cat trái phép 
vâ các hot dông vi phm pháp 1ut khác trén khu vvc  lông hO thuy din Ia Ly. 

4. Thii'c hin các bin pháp nghip vçi dê theo dOi, phát hin và xii l' hott 
dng k.hai thác, 4n chuyên khoáng san trái phép. 

V. To chirc thu'c hiên 
- COng an huyn Chu Päh chü trI, phOi hçp vâi các ban, ngành lien quan 

triên khai các bin pháp dC thçrc hin có hiu qua kê hoch. Két thi.ic các dgt 
kiärn tra cO trách nhirn tOng hcp tmnh hInh vá kêt qua thirc hin, báo cáo 
Thuà'ng trçrc Huyn üy Va Chii tjch UBND huyn. 

- Dê xuât Chü tjch UBND huyn h trg kinh phi dê triên khai kê hoch Co 
hiu qua (Co tY trInh riëng). 

A'(ii nh an: 
- Thirôiig Iryc hti veii uv: 

- UBND huyçn: 

- UBND Thj Iran Ia Ly 

- P hông TN-MT hun; 

- Lui, CAH. 
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