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S% /UBND-NC
V/v chi dto cong tác quán 1
nhà nuó,c và thanh tra ye dâu
tu' và xay drng, hoat dng
khai thác tài nguyen, khoáng
san trên dja bàn huyn
Kinh gui:
- Thu tru'ô'ng các co quan, don v thuc UBND huyn;
- Chñ tich TJBND the xa.
Thre hiên Cong van s 1 071/UBND-NC ngày 1 1/3/20 19 cüa UBND
tinh Quáng Ngãi ye vic chi do cong tac quãn I' nhà nu'oc Va thanh tra ye
dâu tir và xây dung, hot dông khai tháC tài nguyen, khoáng san trCn dja bàn
tinh. Dê thirc hin nghiêrn tue kiên chi dao cua UBND tinh, Chü tch UBND
huyn yêu câu Thu tru'ó'ng CáC co' quan, don v tfliC thuc UBND huyn, Chñ
tieh UBND the xã trong pham vi, ehuC näng, nhirn v11 duçYC giao, triên khai
thre hin Co hiu qua eac ni dung nhu sau:
1. Nâng cao hiu 1irc, hiu qua Cong tác quãn 12 nhà nuóc v hot dng
dâu tu và xây dirng trên dja bàn huyn. Tiêp tiTC triên khai th1re hin nghiêm
tuC eáe quy djnh hin hành ye quãn 1 nhà nrnc trong linh virc dâu tu và xây
drng, dOng thai chu tr9ng tp trung triên khai thçrC hin cáe ni dung sau:
- Th1TC hin cong khai, rninh b.ch trong quàn 1 và si.:r dçing vn du tu
eOng; thre hin day dü CáC quy dinh ye giám sat và dánh giá dâu tu; Phông
Tài chinh - Kê hoch tharn rnixu UBND huyn khäc phiic trit dé vice dê xày
ra nç d9ng xây dirng CO bàn, phân bô von không dung quy djnh, phë duyt
chu tru'ong, quyêt dinh dâu tu khi không can dôi du9'C nguôn von thixc hin
theo quy djnh cua Lut dâu tu Cong.
- Giám dc Ban Quãn 1 dir an du tu xây dçrng và Phát triên qui dt
huyn, Chu tjch UBNID CáC xä và cáe cci quan don vj duçic giao lam Chü dâu
tu nâng cao trách nhim trng vic 1ira ch9n nhng don vj tu van, nhàthâu có
du nàng 1rc theo quy dinh Cüa pháp 1ut dé kháo sat, 1p thâm tra, thâm dnh
thjet ke k thuât và thiêt ké bàn ye thi
cong trInh, dir an dâu tu, thiêt k
Cong; du toán, tOng dir toán eOng trInh và thçrc hin thi cOng xây lap cong
trInh dam bào tiên d, chat hiçrng theo quy djnh cua pháp lut ye dâu thâu và
pháp 1ut ye xây dirng.
- Nâng cao trách nhim cüa cac co quan nhà nuc có chuc näng trong
vic tO chuc thâm dnh báo cáo nghiên ciru khâ thi, thâm dinh thiêt kê và dij
toán cOng trInh theo quy dnh cña Lut xây dirng. Tang euO'ng cOng tác kiem
tra quàn 1 chat lu'çmg cOng trinh xây dirng cüa các chu dâu tu và kjp thai xu
1 vi phrn theo quy djnh cua pháp 1ut.
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- Tang cuô'ng cong tác lip, quyt toán vOn dâu tu dci an, cOng trInh
hoàn thành; có giài pháp thüc dày ye cOng tác thu hOi vOn trong vic tim mg
sau khi quyêt toán von dâu tu.
2. Nâng cao hiu içrc, hiu qua cOng tác quàn I' nba nuó'c ye quàn l
hoat dong khai thác tài nguyen, khoáng san trên dja bàn huyn. Dông thèi chi
tr9ng tp trung thrc hin các ni dung sau:
- Tang ci.thng cOng tác thanh tra, kirn tra theo ke hoch và dt xuãt ye
viêc chap hành pháp 1ut khoáng san trén da bàn; xr l nghiêm các vi phrn
pháp lut ye khoáng san và bão v môi truô'ng; kiêrn soát chat chë san luçrng
khai thác thirc te cña các tO chrc, cá nhân khai thác khoáng san; dInh chi ho.c
trInh cap có thâm quyen thu hOi Giây phep khai thác khoáng san, gay 0 nhiêrn
rnOi truOiig nghiêrn trong, tác dng xâu den cànli quan mOi truOg, di tIch ljch
si.r - van hóa; các dir an khOng hoàn thin các thu tc sau cap phép theo quy
djnh cüa pháp lut.
- COng an huyn theo thm quyn tang cuô'ng cOng tác kim tra hot
dng khai thác, ché bien khoáng san, dâu tranh, phông ngra, ngàn chn và xir
I nghiem các hành vi vi phrn pháp lut trong linh virc khoáng san, nhât là
các hành vi khai thác, kinh doanh, 4n chuyên khoáng san trái phép, gay 0
nhiêrn mOi truô'ng trên dja bàn.
- Thu truO'ng CáC co quan, don vj thuc UBND huyn chü dng phi
hçip vói UBND các xã trong cOng tác quàn l, bão v khoáng san, dc bit là
cong tác quân l', bào v khu VrC khoáng san nrn trong kê hoch dâu giá
quyên khai thác hang näm cña UBND tinh.
Yêu can Thu truOng các co quan, do vj thuôc UBND huyn, Chu tjch
UBND các xã triên khai thirc hin nghiem tue ni dung COng van nay.!.
No'i n/ian:
- Nhu trên;
- CT, các PCT UBND huyn;
- C, PVP huyn;
- Luu VT.
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