
U( BAN NHAN DAN TINH CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
NINH  BiNH — HOA BIINH Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S 424' /QCPH-NB-HB 

QUY CHE PHOI HP 
Cong tác quãn 1 nhà ntroc v khoáng san tii khu viyc giáp ranh 

gilia tinh Ninh BInh vã tinh Hôa Blnh 

Can ct' Lut Tc chz'c ChInh quyn djaphu'cing ngày 19/6/2015; 
Can ciLutKhoangsán ngày 17/11/2010; 

Can ct Nghj djnh sd 158/2016/ND-CT ngày 29/11/2016 cza ChInh phi 
quy a'jnh chi tiêt thi hành mç5t so diêu cia Lut Khoáng sán, 

Can c& Nghj djnh sO' 23/2020/ND-CT ngày 29/9/2020 cia ChInh phü quy 
djnh ye quán lj cat, sOi lông sOng và báo v lông, ha, bâi sOng, 

Can ci Ciii thj sO' 38/CT-TTg ngày 2 9/9/202 0 cña Thz tu'&ng ChInh phz ve 
vic tiêp tyc tang cu'ô'ng cOng tác quán lj Nhà nu'ó'c dOi vài hogt dng thäm do, 
khai iliac chê biên, th dyng và xuât khâu khoáng sán, 

Xét d nghj cia Sà Tài nguyen và MOi tru'&ng tinh Ninh Blnh, Sà Tài 
nguyen và MOi tru'&ng tinh Hôa Blnh, 

UBND tinh Ninh BInh và UBND tinh Hôa BInh thO'ng nhá't ban hành Quy chê' 
phói hQp cOng tác quán l khoáng san & khu vy'c giáp ranh giil'a hai tinh nhic sau: 

Chtrong I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh và di ttrçrng áp diing 

1. Pham vi diu chinh 

Quy ch nay quy djnh v nguyen tic, phisang thüc, ni dung và co ch pMi 

hçip giüa các co quan, don vj cüa tinh Ninh BInh và tinh Hoà BInh trong cong tác 
quân 1 nhà nithc v khoáng san & khu virc giáp ranh giia tinh Ninh BInh và tinh 
Hôa Binh. 

2. Dôi tucrng áp ding 

Quy ch nay áp diing di vói các cci quan, don vj giCa tinh Ninh BInh Va 
tinh Hôa BInh, gm: UBND tinh; các s&, ban, ngành cp tinh có lien quan; 
UBND huyn Nho Quan, UBNID huyn Gia Vin thuc tInh Ninh BInh và UBND 
cp xã thuc tinh Ninh BInh có lien quan; UBND c.p huyn giáp ranh thuc Hôa 
BInh: Huyn Yen Thüy, huyn Lac Thüy và UBND cp xâ giáp ranh thuc tinh 
Hôa BInh có lien quan. 

Diu 2. Miic dIch phi hqp 

1. Nâng cao hiu qua trong cong tác quãn l Nba nithc v khoáng san vüng 
giáp ranh giita tinh Ninh BInh và tinh Hôa BInh. 
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2. Kjp th?ii phát hin, ngän chn và x11 1 nghiêm, hiu qua các hành vi vi 
phm pháp 1u.t trong hoat  dng khoáng san vüng giáp ranh gita tinh Ninh BInh 
vàtinhHôaBInh. 

.A p. A. Then 3. Nguyen tac phoi hçrp 

1. Hoit dng phéi hqp giüa các ben phái dam bâo tInh chü dng, kjp thai, 
hiu qua và thng nht trong cong tác thanh tra, kim tra phi hçip truy bat, xi'r 1 
di tuçing vi phm trên dja giOi hành chInh và chuyn h sci cho co quan chüc 
näng xü 1 theo quy djnh 

2. Hoat dng phi hçp phài dam bão dung nguyen tc và yêu cu trong 
cong tác quân 1 Nhà nuâc v khoáng san và bâo v môi trumg trong hoat dng 
khoáng san & vüng giáp ranh nhimg không lam ânh hu&ng dn hoat  dng cüa các 
t chüc, Ca nhân ducic c.p phép hoat  dng khoáng san. 

3. Các vithng mc phát sinh trong qua trInh phi hçip sê dixçc bàn bac 
thng nht giãi quy& theo yêu c.0 nghip viii cüa mi ben. 

4. Các thông tin phán ánh (báo chI, ngr&i dan...) cn phi hçip xem xét xü 
1 kjp th&i và dung quy djnh. 

Chiro'ng II 

NO! DUNG P110! HP yA TO CHiJ'C TH1J'C HIN 

Diu 4. Ni dung phi hqp 

1. Bâo v khoáng san chua khai thác; xi:r 1 boat dng khai thác, 4n 
chuyn, mua, ban tang trü khoáng san trái phép vüng giáp ranh gitta hai tinh. 

2. Phi hçp cOng tác thanh tra, kim tra theo k hoach hoc dt xut vic thirc 
hin quy dinh cüa Nhà nuâc d& vói các t chüc, cá than boat  dng trong lTnh vrc 
khai thác, 4n chuyn và tang trCt khoáng san vüng giáp ranh gitta hai tinh. 

3. Quãn 1 v ngun gc khoáng san tiêu thii, xu.t kbu và s6 lieu khoáng 
san kê khai d thirc hin nghia vi vâi Nhà nixâc. 

4. Xü 1, giâi dáp thc mc và các thông tin phân ánh (báo chI, ngu&i 
dan,...) v kbai thác khoáng san tai  các vüng giáp ranh gitta hai tinh. 

5. UBND cp huyn, cp xã khu vcc giáp ranh thu&ng xuyên trao di 
thông tin v tInh hInh quân l, bão v khoáng san và boat  dng khoáng san tai 
khu virc giáp ranh theo thm quyn, dng th&i báo cáo co quan quàn 1 cp trên. 
Chia sê thông tin v k& qua thanb tra, kim tra, xü 1 vi phm, khu vrc cm, tam 
th&i cm hoat  dng khoáng san & kbu virc giáp ranh d dam bâo thng nht trong 
cong tác quãn 1 khoáng san giüa hai dja phuong. 

Diu 5. Trách nhim cüa các s&, ngành dja phirong 
1. S& Tài nguyen và M6i tru&ng hai tinh có trách nhim: 

a) Tham muu UBND tinh chi dao,  t chüc thirc hin các thim vv báo v 
khoáng san chua kbai thác tai  khu virc giáp ranh giüa hai tinh; 
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b) ThiRing xuyên phi hqp trao di thông tin v cong tác quân 1 khoáng 
san; phát hin sóm và thông tin v các hot dng khai thác, 4n chuyn, mua, 
ban tang trü khoáng san trái phép t?i  vüng giáp ranh, cüng Co giãi pháp xir 1, 
ngän chin. 

c) Phôi hqp, cung cp thông tin v tInh hInh hott dng khoáng san vüng 
giáp ranh giUa hai tinh và các truO'ng hçip có lien quan khác khi cci quan lien quan 
có yêu câu. 

d) Là cci quan du mi trong vic phi hçip quân 1 hot dng khoáng san; chü 
tn xây dirng k hoch thanh tra, kim tra djnh k5' hang nm v vic tuãn thu các quy 
djnh pháp 1uQt cüa các t chirc, cá nhãn hot dng khoáng san trong khu virc giáp rarih 
hai tinh và thông báo cho tinh giáp ranh bit d phi hçrp. 

2. Cong an hai tinh có trách nhim: 

a) Chi dto 1irc luçing Cãnh sat mOi tmng hai tinh thuOng xuyên phi hçip 
kim tra, xir l nghiêm theo quy djnh cüa pháp lust  d& vói hành vi khai thác 
khoáng san trái phép ti vüng giáp ranh hai tinh; 

b) Chi do 1irc luçing Cânh sat giao thông hai tinh phi hçip và x1r 1 cac 
hành vi sà d%ing phuang tin giao thông 4n chuyn khoáng san trái phép hoc 

không rO ngun gc xut xü qua 1i giüa hai tinh; 

c) Chi do hrc lixçing Cành sat kinh t phi hqp diu tra, du tranh, phông, 
chng ti phm kinh t lien quan dn hot dng khoáng san ti khu v1rc giáp ranh 
giüa hai tinh theo chüc näng, nhim vii chuyên mon. 

d) Chi dao  Cong an các huyn khu vrc giáp ranh rà soát, 1p danh sách 

cac do'n vj hot dng khai thác khoáng san d thu thp, trao di thông tin khi có 

yêu câu. 

3. S& Giao thông 4n tài hai tinh có trách nhim: 

Chi do lirc luqng Thanh tra giao thông phi hçip vâi các &m vj lien quan 
kim tra, xü 1 các t chirc, Ca nhãn tham gia hot dng khoáng san vi phm quy 
djnh v quãn 1, bão v kt cu h. tang giao thông, chju trách thim bâo v khoáng 
san chua khai thác nm trong hành lang bão v cOng trmnh giao thông. 

4. S NOng nghip và Phát trin nOng thOn hai tinh có trách thim: 

Phi hçip vói các c1 quan có lien quan kim tra, báo v khoáng san trong 
khu virc thuc dt lam nghip, d,t thng phOng h, dt rung dc diing duçic giao 
quán 1 giáp ranh gitta hai tinh. 

5. Sâ Cong Thuang hai tinh có trách thim: 

Chi dto Chi ciic Quân l thj tru&ng tang cumg phi hçip kim tra, kim 
soát, du tranh phOng, chng gian l.n thung mi trong hoat  dng kinh doanh 

khoáng san giüa hai tinh. 
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6. Hâi quan hai tinh có trách nhim: 

Phôi hqp trong vic kiêm soát d ngän chn, bat gifl, xir 1 theo thm quyn 
ye hành vi buôn 1u và xuât khau khoáng san trái phép; trao dôi, cung cap thông 
tin dê quàn 1 khôi hxçing và trj giá xuat khu di vyi các loi khoáng san khai 
thác trên dja bàn hai tinh. 

7. B chi huy B di Biên phông tinh Ninh BInh có trách nhim: 

Phi hqp vói các lirc krçing chirc näng hai tinh bão v khoáng san chua khai 
thác và xü 1 vi phm hoat dng khai thác khoáng san trái phép ti khu vicc giáp 
ranh hai tinh và khu virc biên giâi, hãi dão. 

8. Cc Thu hai tinh có trách nhim: 

Phi hp trong viêc kim soát dàng k, kê khai, np phi, thu, tin cap 
quyn và các nghia v11 tài chInh khác có lien quan theo quy djnh cüa pháp 1ut di 
vth dir an chung diz&ng dja gii và di vi các t chüc, cá nhân có dau hiu vi 
phm pháp 1ut v thu khi hot dng v.n chuyn, tang trü khoáng san qua lai 
giüa hai tinh. 

9. S& Tài chInh hai tinh có trách nhiêm: 

Phi hqp cung cap thông tin theo yêu cau; tham gia cong tác kim tra vic 
thirc hin các nghTa v11 tài chInh cña t chüc, cá nhân hot dng khai thác, tang 
trC khoáng san. Tham mini, d xu.t UBND tinh kinh phi th chirc các hoat  dng 
lien ngành trin khai thirc hin quy ch nay. 

10. Chü tjch UBND cap huyn thuc vIng giáp ranh hai tinh Co trách nhim: 

a) Chi do 1irc hxçing chuyên mon kjp thyi xir 1 ho.c phi hqp x11 1 các 
hành vi vi phm khai thác, 4n chuyn, tang trü khoáng san trái phép trên dja bàn 
và vüng giáp ranh quãn 1; 

b) Chi dao  UBND cap xã thirc hin các bin pháp bão v khoáng san chua 
khai thác; 4n chuyn, tang trtt khoáng san; 

c) Tin hành giãi tOa, ngän chn hoat dng khai thác khoáng san trái phép 
ngay sau khi phát hin ho.c nhn duçic tin báo; 

d) Các tnr?Yng hçp virçit tham quyn, kjp thai báo cáo cci quan cap trén dê 
phéi hçip xir 1. 

Diu 6. T!i chfrc thiyc hin 

1. UBND hai tinh có trách nhim chi do các sä, ban, ngành cap tinh và 
UBND các cap tang cithng phi hqp, trao dM thông tin vói cac don vj có lien 
quan giüa hai tinh nh&m day mtnh hiu qua cong tác quân 1 Nhà nuâc v tài 
nguyen khoáng san a khu v?c  giáp ranh. 
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TM. UBND TINH NINH BINH 
T. CHU TECH 

flU TICH 

TM. UBND T!NH HOA B!NH — 
KT. CHU TICH 

U TICH 

uangNg9c j'iong Sir 

2. Qua trInh t chrc thirc hin trung hqp phát sinh bt cap, vithng mac, 
các Ca quan don vj kjp thñ báo cáo v d.0 mi trao di, cung cp thông tin tai 
hai tinh d diiçic hrncng dn, giãi quy& (theo danh sách kern theo) 

3. Djnh kS'  01 näm Si Tài nguyen và môi tnthng cüa hai tinh tng hçip tInh 
hInh, k& qua phi hqp d th chüc giao ban nhm dánh giá kt qua thirc hin và dê 
ra phixang hrnrng nhim v11 trong thai gian tip theo. 

Diu 7. Hiu Itic thi hành 

1. Quy ch nay có hiu hrc k tü ngày k. 

2. Các sâ, ban, ngành cp tinh, UBND cp huyn, UBNT) cap xâ giáp ranh 
giita tinh Ninh BInh và tinh Hôa BInh và CáC cor quan, don vj, cá nhân có lien 
quan chju trách nhirn thi hành quy chê nay.!. 

Noi nhân: 
- Van phOng ChInh phO; 
- Bô Tài nguyen Va Môi tnrO'ng; 
- Tong ciic Dja chat và Khoáng san Via Nam; 
- ThuO'ng tnjc tinh Cy, HDND, UBND tinh Ninh BInh; 
- ThuO'ng trixc tinh üy, HDND, UBND tinh HOa BInh; 
- Các So', ngành tinh Ninh BInh, tinh HOaBInh; 
- UBND huyn Nho Quan, huyn Gia Viên tinh Ninh BInh; 
- UBND huyn Lac  ThOy, huyn Yen ThOy, tinh HOa BInh; 
- Cong thông tin din to' tinh Ninh BInh, tinh HOa BInh; 
- Lisu VT, VP3. 

Kh_VP3_ O2QC 
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DAU MOI TIEP NHiN THÔNG TIN VA PHOI HVP XI LY 
hlphdi hcrp s '/21//QCPH-NB-HB  ngày '3 tháng.'/ nám 2020 

a UBND tinh Ninh BInh và UBND tinh Hôa BInh) 

TT uan, don vj 
lien quan 

Ninh Blnh Hôa BInh 
HQ ten, chfrc vi, din thoi 

Sâ Tài nguyen và 

Môi tru&ng 

Ong: D Van Han, 

Chrc vv: Truong phông 
Khoáng san 

Sdt: 0912648098 

Ong: Dào Anh Thép, 

Chirc v1i: Truâng phOng 
Khoáng san, 

Sdt: 0912231262 

2 Cong an tinh 

Ong: Büi Van Kiên, 

chi.irc v11: Phó cti trix&ng, 
phông Cánh sat môi trlxng 
PC 49, Sdt: 0912152135 

Ong: Chu Thanh Son, 

Chfrc vi1: Phó trixâng 
phOng PC49, 

Sdt: 0985406886 

Sâ Cong Thuang 

Ong: Dam Van Dip, 

Chirc vii: Phó trrning phOng 
K5 thut an toàn và môi 
tru&ng, 

Sdt: 0904868829 

Ong Dào Tr9ng D, 

ChIrc v%1: Phó truóng 
phông K5 thut an toàn Va 

môi tru6ng, 

Sdt: 0967945999 
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