
TJ BAN NTIAN DAN TiIll CONG HOA XAHQI CHU NGHIA VIT NAM 
/ / NINH B1NEI - NAM D!I1H Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

S I2.Z /QCPH-NB- ND Ninh BInh, ngày 03 tháng-/.2 nàm 2020 

QUY CHE PHOI H1P 
Cong tác quãn 1 Nhà ntr&c v khoáng san cat ti khu vrc 

giáp ranh gifra tinh Ninh BInh và tinh Nam Djnh 

Can cii- Luçt Td chi-c C'hInh quyn djaphuvl2g nám 2015, 
C'án ct-Lu2tKhoángsán ngày 17 tháng 11 nám 2010, 
Cánci-Nghj djnh so 158/2016/ND-CF ngày 29/11/2016 cia OiInhphi quy 

djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cia Luç2t Khoáng sán, 
Can ci- Nghj djnh 23/2020/ND-CF ngày 24/02/2020 caa C'hInh phü quy 

dinh ye quán lj5 cat, sôi lông sOng và báo v lông, bà, bâi sông, 
Can cii- Chi thj so 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 cia Thi twóiig ChInh phz ye 

vic tiêp t.ic tang czt&ng cong tác quán lj ,nhà nithc dOi vái các hogt dng thám 
do, khai thác, chê biên, th dyng và xuât kháu khoáng sán, 

Xét dê nghj cja Sà Tài nguyen & Môi trwcmg tinh Nam 1)/nh; Sà Tài 
nguyen & MOi trith'ng tinh Ninh BInh, 

UBND tinh Ninh BInh và UBND tinh Nam 1)/nh thông nhát ban hành Quy 
chê phôi hcrp cOng tác quán lj khoáng san cat & khu vtc giáp ranh g1üa hai tinh 
nhu sau: 

Chtro'ng I 
QUY DINH CRUTG 

Diu 1. Phm vi diu chinh và di tu'qng áp ding 

1. Phim vi diu chinh: 

Quy ch nay quy djnh v nguyen t.c, phuang thüc, ni dung và co ch phi 
hçip giCta các co quan, dan vj cüa tinh Nam Djnh và tinh Ninh Birth trong cong tác 

I A I A quan ly nha nuac ye khoáng san cat tren tuyen song Day a khu vrc giap ranh giva 
tinh Ninh BInh và tinh Nam Dinh. 

2. Dôi ti.rçrng áp dçtng: 

Quy ch nay áp dung di vói các ca quan, don vj giCta tinh Ninh BInh và 
tinh Nam Djnh, gm: UBND tinh; các s&, ban, ngành cap tinh có lien quan; 
UBND cp huyn giáp ranh thuc tinh Ninh BInh: Thành phô Ninh BInh, huyn 
Gia Vin, huyn Hoa Lu, huyn Yen Khnh, huyn Kim Son và IJBND cp xã 
thuOc tinh Ninh BInh Co lien quan; UBND c&p huyn giáp ranh thuc Nam Dnh: 
Huyn ' Yen, huyn NghTa Hung và UBND cp x giáp ranh thuc tinh Nam 
Djnh có lien quan. 



Khoáng san dé cp trong quy chê ph& hçTp quãn 1 ô day là khoáng san cat 
(g9i tt là khoáng san) và cong tác bâo v, phông, chéng sat,  l& lông, b, bãi song 
theo thm quyn cüa UBND cp tinh. 

Diu 2. Miic dIch phi hçrp 

1. Nãng cao hiu qua trong cong tác quàn 1 Nhà rnróc v khoáng san vüng 
giáp ranh giUa tinh Nam Djnh và tinh Ninh BInh. 

2. Kjp th&i phát hin, ngàn chan, xir l nghiêm các hoat dng khai thác 
khoáng san không có giy phép do cci quan có th.m quyn c.p; phi hçp, chi dao 
và t chüc thrc hin xü l nghiêm theo thm quyn ho.c kin nghj cci quan có 
thm quyn xü l các hành vi vi phm pháp lu.t trong boat dng khoang san vüng 
giáp ranh giUa tinh Nam Djnh và tinh Ninh BInh. 

3. Ph& hçrp, h6 trçl, tao  diu kin v kinh phI, phuong tin, thi& bj, lrc 
lucmg trong cong tác quân l, phát hin, xir l hoat dng khai thác khoáng san trái 
phép dja bàn giáp ranh gi1a tinh Nam Djnh và tinh Ninh Bmnh. 

Diu 3. Nguyen tc phi hqp 

1. Hoat dng phi hcip giUa các ben phâi dam bào tun thU các quy djnh cUa 
pháp 1u.t, trên Co sâ thrc hin dUng chüc nng, nhim vi, quyn h?n  và phm vi 
trách nhim cUa mi ben theo quy djnh cUa pháp lut. 

2. Hoat dng phi hçip gifla các ben phâi dam bào tInh chU dng, kjp thai, 
hiu qua và thng nht trong cong tác thanh tra, kim tra, ph6i hçp truy bit, xU i 
di tucing vi ph?m trên dja giâi hành chInh và chuyn h so cho Co quan chüc 
nàng xü l theo quy djnh. 

3. Dam bâo sir doàn kt, tMng nht, h trçc l.n nhau; dam bão bI mt thông 
tin, hrc hrçrng, phi.rong tin và các bin pháp nghip vii; không lam ânh huàng dn 
nhim vii riêng và cong vic ni b cUa nhau cüng nhu hoat  dng bmnh thu&ng cUa 
các co quan, th chüc, cá nhân có lien quan. 

Chiro'ng II 

NQI DUNG P1101 11(1P vA TO ciiU'C T1IçJ'C HIN 

Dieu 4. Nçn dung phoi hqp 

1. Trao dM thông tin quân 1 Nba nuc v khoáng san dcc tuyn song Day, 
cUa song Day, khu vrc yen bin gm: 

a) Thông tin chung v tInh hInh hoat dng khoáng san tai  khu virc giáp ranh; 

b) Thông tin v hoat dng khoãng san trên dja bàn khu virc giáp ranh cUa 
UBND các cp; 

c) Thông tin ye giây phép thàm d, khai thác cat, khoáng san khác (nu co) 
cUa Co quan có thm quyên dã c.p; 



d) Thông tin v s luçing, bin hiu phucmg tin, thit bj tham gia khai thác, 
van chuyên cat, diêu kin ha tang k thuat  bn bâi tp kt vat lieu). 

2. Bâo v khoáng san chua khai thác, ph& hqp trong phát hin, ngn chn, 
giãi tôa, xir l nghiêm các vi phm pháp luat  v khai thác, van chuyn, tang trü 
khoáng san yang giáp ranh giCta hal tinh. 

3. Phi hqp thanh tra, kim tra djnh k)' hoc dt xut hoat dng thm do, khai 
thác khoáng san (khi c.n thit) trén dja bàn giáp ranh giita hal tinh. 

4. Quãn l ké khai np ngn sách Nba nirâc, xác djnh ngun g& khoáng san 
tiêu thi trên dja bàn hai tinh. 

5. Phi hqp trong vic so kit, thng kt nhim vii thc hin quy ch ph& hqp 
quãn l khoáng san khu virc giáp ranh gitta hai tinh. 

6. Xir l, giãi dáp thc m.c và các thông tin phãn ánh (báo tn, ngithi dan,...) 
v khai thác khoáng san tai  vl'ing giáp ranh giia hai tinh. 

Diu 5. Trách nhim cüa các s&, ban, ngành, dja phirong 

1. Sâ Tài nguyen và Môi trung: 

a) Tham mini UBND tinh chi dao,  t chüc thic hin Quy ch phi hçp cong 
tác quàn l khoáng san cat tai  khu virc giáp ranh giCta hai tinh. 

b) Phi hcip cung cp thông tin v tInh hInh hoat dng khoáng san vOng giáp 
ranh giita hai tinh và các tnr&ng hçip có lien quan khác khi cci quan có thrn quyn 
yeu cu. 

c) Phi hçp tham mini dánh giá tác dng lOng, bi, bäi song các dir an khai 
thác khoáng san cat, nao  vet, khai thông lung khi thm djnh báo cáo dánh giá tác 
dng môi tnthng ho,c xemxét xácnhan k hoach bâo v môi trix&ng; tham mini 
chp thuan  phucmg an thçrc hin trong quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác 
dng môi trueing hoc trong van bàn xác nhn k hoach bào v môi trueing theo 
thm quyn. 

d) Chü tn phi hqp v&i các s&, ban, ngãnh, UBND cp huyn kim tra, giám 
sat các hoat dng nghiên ciru, diu tra, khào sat, thäm dO, khai thác, sir dicing tài 
nguyen khoáng san, bâo v khoáng san chi.ia khai thác và bâo v môi trithng tai 
khu c giáp ranh gita hai tinh. 

d, Trong qua tnInh xem xét cp phép hoat  dng khoáng san & khu vic giáp 
ranh giita hai tinh, So Tài nguyen và Môi trtr&ng phái xin kin SO Tài nguyen và 
Môi trithng cüa tinh giáp ranh tnrOc khi tham mini cho Uy ban nhãn dan tinh ra 
quyt djnh c.p phép; 

e, Thirc hin các nhim vi quãn l Nba mrOc v tài nguyen khoáng san theo 
chirc nng, thim vi và theo quy djnh cüa pháp luat. 
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2. SâXâydirng: 

a) Chü trI, phi hqp v&i s&, ban, ngành lien quan vâ UBND các cp tham 
miru UBND tinh quy hoach h thng b&i, bâi t.p kt cat, sói lông song. 

b) Hithng din, kim tra và tng hçip tInh hinh du tu khai thác, sir dicing cat; 

can c1i cung cu sü diing tài nguyen cat trên dja bàn tinh; Hang nm rà soát, kim 
tra, b sung các quy hoch lien quan c1n thm do, khai thác cat d hoàn chinh ni 
dung quàn l khoáng san cat; 

c) Tham gia kin thuc th.m quyn v ni dung quail 1, thäm dO, khai 
thác, sCr dimg khoáng san trong quy hoach tinh theo quy djnh cüa pháp 1u.t ye 
quy hoach. 

d) Hu&ng dan, kMm tra vic thrc hin các quy chun k5 thuat trong vic sà 
diing cat lam 4t 1iu xây dirng; tiêu chu.n, quy chuân k5 thuat trong san xuât, s''r 
ding vat  1iu thay th cat áp diing trên dja bàn tinh theo quy djnh. 

3. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn chU trI, phi hcTp vói các sâ, ban, 
ngành, chfnh quyn dja phtrcmg có lien quan: 

a) Xác djnh phm vi bão v an toàn các cong trInh thüy lcii, dê diu, chinh 
trj dOng song thuc trách nhim quãn l cUa Ngành theo quy dnh. 

b) Tham mini dánh giá tác dng cüa các hoat dng dn vic bào dam sir 
n djnh cüa bi sOng, các vüng dt yen song; bâo dam sr liru thông cüa dOng 

cháy, khà näng tiêu, thoát lii, bôi, xói lông dn, xói Ri bii, bAi song, suy giàm 
mirc nuóc sOng trong müa can,  bâo tn các h sinh thai lien quan. 

4. Sâ Giao thông vn tài: 

a) Phi hçip vâi cci quan thuc B Giao thông vn tài và các cci quan cO lien 
quan trong cong tác dam bào an toàn giao thông thrOng thüy ni da trong vüng 
nuóc càng bik, trên các tuyn thrOng thüy ni dja quc gia qua dja bàn. Thiic hin 
vic cp gi.y phép hoat dng, c.p laj  gi.y phép hoat  dng bn thüy ni dja, bn 
khách ngang song trên dja bàn tinh theo quy djnh. 

b) Thc hin vic thanh tra, kim tra xü l vi phm theo th.m quyn. Phi 
hcrp thanh tra, kim tra v&i các cci quan thuc B giao thông vn tâi, Cçic thrOng 
thüy ni dja Vit Nam, các SO, Ngành, UBND các huyn, thành ph cüa tinh Nam 
Djnh và tinh Ninh BInh khi có yeu cu. 

5. Cong an tinh: 

a) Chi do lirc lucrng Canh sat giao thông, Cãnh sat phOng chng ti phm v 
mOi truOng thuOng xuyén phôi hçp tuân tra, kiêm tra, xi'r l ngiiiêm theo quy djnh 
cüa pháp luat  di vOl hành vi khai thác khoáng san trái phép, sir diing phixang tin 
thüy van  chuyên khoáng san trái phép hoc không rO ngun gc xut xü tai  vüng 
giáp ranh hai tinh; 



b) Chi dao 1c luçing Cânh sat kinh t phi hcrp diu tra, du tranh, phông, 
chông tQi pham kinh tê lien quan dn hoat dng khoáng san t?i  khu viic giáp ranh 
giUa hai tinh theo chüc näng, nhim vi. 

c) Chi dao  Cong an các huyn, thânh ph rà soát, 1p danh sách các dan vj 
boat dng khai thác khoáng san, phuang tin thirc hin khai thác, vn chuyn 
khoáng san, các bn bâi duçic cp phép boat dng kinh doanh khoáng san thuOc 
dja bàn giáp ranh giCa hai tinh d phi hçip, trao di thông tin khi có yêu cu. 

d, Ph& hqp vâi S& Tài nguyen và Môi trung, các S&, Ngành và UBND các 
huyn, thành ph dnh k' hoc dt xu.t kim tra các th chirc, Ca nhan hoat dng 
khoáng san khu vrc giáp ranh giCIa hai tinh. 

6. Sä.Công Thucrng: 

a) Ph& hqp vâi Ciic quãn l thj trurmg và lrc lucing Cãnh sat giao thông 
dung thUy, Cãnh sat phông chng ti phim v môi trumg trong kiêm tra, xr l 
hoat dng vn chuyn, kinh doanh cat trên song không có nguôn gôc hqp pháp. 

b) Phi hçrp các S&, Ngành có lien quan thanh tra, ki&m tra các hoat dng 
trong khai thác cat và xü 1 các hành vi vn chuyn, kinh doanh cat trên b theo 
thm quyn và quy djnh ciia pháp lut. 

7. Sâ Tài chInh: 

Ph& hcip cung cp thông tin theo yêu c.u; tham gia cong tác kim tra vic 
thrc hin các nghia v11 tài chmnh cüa th churc, cá nhân boat  dng khai thác, tang tr& 
khoáng san. 

Tham miru cbo UBND tinh b trI ngun kinh phI cho cong tác quân 1, bâo 
v tài nguyen kboáng san trên,dja bàn tinh. 

8. B chi huy B di Biên phông: 

Phi hqp vói các lirc hrcing chrc näng bâo v khoáng san chua khai thác; tun 
Ira, kim soát và xCr 1 các hành vi thm do, khai thác, vn chuyn khoáng san trái 
phép t?i  khu virc giáp ranh hai tinh và khu virc biên gi&i, hài dâo. 

9. Ciic Thug tinh: 

a) Ph& hqp cung c.p thông tin trong vic kim soát dang k, kê khai, np 
thu& phi, tiên cp quyên khai thác khoáng san và các nghia vi tài chInh khác có 
lien quan theo quy dmh cua phap luât dái vth du an chung dithng dia giâi va dôi 
vai cac to chuc, ca than co dau hiçu vi phm pbap luat ye thue khi hoat d9ng khai 
thác, mua bàn, vn chuyn, kinh doanh khoáng san qua 'ai gitla hai tinh. 

b) Thanh Ira, kim Ira, x1r 1 vi pham trong vic chp hành, ch d hóa dan, 
chirng tir k toán d& vài vic kinh doanh cat; xr l tInh trng hcip pháp hóa, hqp 
thüc hóa chirng tr du vào dôi vói vic sà dung cat tai  các cong trInh, d an. 

c) Phi hçip vói các ca quan có lien quan trong vic thanh tra, kMm Ira vic 
xác djnh san lucrng cat khai thác thc tê. 
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10. Fiài quan tinh Ha Nam Ninh: 

Phi hcip trong vic kim soát d ngän ch.n, bt giE, xr l theo thârn 
quyn hành vi buôn 1.0 và xut kh.0 khoáng san trái phép; trao dôi, cung cap 

thông tin d quân 1?  khi hzçng và giá trj xu.t khâu các l°a  khoáng san trên dja 
bàn hai tinh. 

11. ChuchUBNDcâphuynthucvOnggiápraflhhaitiflh 

a) Trin khai thxc hin Quy ch ph& hçip quàn 1 khoáng san cat khu v1c 
giáp ranh dja giâi hành chInh; 

b) CM dto UBND cp xà thrc hin các bin pháp bào v khoáng san cat 
chua khai thác 

c) Ng.n chn hoat dng khai thác khoáng san cat trái phép ngay sau khi 
phá.t hin hoc nhn duçic tin báo phãn ánh ye boat dng khai thác cat trái phép 
dang xây ra trên dja bàn; xr 1 vi pham theo quy djnh cüa pháp 1u.t; tnthng hcTp 
viiçit qua thâm quyên kjp thèi báo cáo UBND cap tinh dê xir l theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

d) ChU tjch Uy ban nhân dan cp huyn chju trách nhim toàn din trizâc 
Chü tjch Uy ban nhan dan cap tinh ye quãn i cat trên dja bàn huyn theo quy djnh 
cüa pháp 14t. 

11. Chü tjch UBND cp xa thuc yang giáp ranh hai tinh: 

a) Tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp 1i4t v khoáng san dn thôn, xóm; 
vn dng nhãn dan da phuong không khai thác, tp kêt, kinh doanh, vn chuyên cat 
trái phép; phát hin và to giác to chüc, cá nhân khai thác khoáng san trái phép; 

b) Thirc hin Q'uy ch phi hcrp quãn 1 khoáng san trên dja bàn và trong khu 
vrc giáp ranh gi1a hai tinh. 

c) Phát hin vàthrc hin các iâi pháp ngan chn kjp thii boat dng khai 
thác cat trái phép; Kiêm tra hoc phôi hçip vâi ca quan có th.m quyn thanh tra, 
kiêm tra, xCr 1 các vi phm khoáng san theo thãm quyên; tru?mg hçip vuçit qua 
thám quyên kjp th&i phài báo cáo UBND cap huyn dê xü 1 theo quy djnh cüa 
pháp 1u.t. 

d) Thc hin Phuong an bâo v khoáng san chua khai thác trên dja bàn, bào 
v môi tnr&ng theo quy djnh cüa pháp 1ut; bão dam tr.t tir, an toãn xã hi tai  khü 

c có khoáng san trên dja bàn. 

d) Ph& hçTp bàn giao thirc dja và quán 1 mc giâi, din tIch khu virc hot 
dng khoáng san theo giy phép và quyêt dlnh  thuê dat d cap dôi vài các to chCrc, 
cá nhân duçic cap phép ho?.t dng khoáng san. Phôi hcip cong khai quy hoach khai 
thác khoáng san, cong khai kê hoach khai thác hang nàm cüa các to chirc, Ca nhân 
khai thác khoáng san trên da bàn. 

e) Tham gia giài quyt vic thuê dt ho?.t  dng khoáng san, si'r diing h?.  tang 
k5' thu.t và các van dé khác có lien quan cho to churc, cá nhân duqc phép ho?t dông 
khoáng san ti dja phrnmg theo quy djnh cUa pháp 1ut. 
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im Quang Ngçc 

g) ChU tjch UBND cp xâ chju trách nhim truóc Chü tjch UBND cp huyn 
khi dê xày ra tInh trng khai thác khoáng san trái phép trên dja bàn ma không có các 
bin pháp ngn chn, xCr 1 kjp thi. 

Diu 6. T chü'c thyc hin 

1. UBND hai tinh có trách nhim chi do các sâ, ban, ngành c.p tinh và 
UBND các cap thng cuing phôi hcip, trao .dôi thông tin vâi các dan vj có lien quan 
giUa hai tinh nhm day m?nh  hiu qua cong the quàn 1 Nba rnxóc ye tài nguyen 
khoáng san a khu c giáp ranh. 

2. Dnh kS'  hang näm, Sâ Tài nguyen và Môi tru?xng hai tinh tang hçxp tmnh 
hinh, két qua phôi hçTp dê thông tin, báo cáo hoc to chüc giao ban nhm dánh giá 
kêt qua thrc hin và dê ra phucxng htr&ng nhim vçi trong th&i gian tiép theo. 

3. Trong qua trInh thrc hintnthng hçp phát sinh bt cap, vuâng m.c, Ca 

quan, don.vj kjp thii báo cáo ye dâu môi trao dôi, cung cap thông tin ti hai tinh 
dê duqc hixâng dk, giãi quyêt (theo danh sách kern theo). 

Diu 7. Hiêu lire thi hành 

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

2. Các s&, ban, ngAnh cp tinh, UBND c.p. huyn, UBND cp x giáp ranh 
giia tinh Nam Djnh và tinhNinh BInh và các ca quan, dan v, cá nhàn Co lien quan 
chju tráeh nhim thi hành Quy chê nay.!. 

TM. UIBND TIM! NINIH BINH, 
KT. CRU TICH 
HO CHEJ TICH 

TM. UBND T Tffl NAM DIN!! 
CBIJ TIC!! 

TICH 

.T. '. ...\ 

'. '-'. 

rêIi Phüng Hoan 

Noi nhin: 
- Van phóng Chinh phu; 
- B Tài nguyen và Môi tru&ng; 
- Tng cic Da cht và Khoáng san Vit Nam; 
- Thu?ing trrc Tinh üy, HDND, UBND tinh Ninh BInh; 
- Thumg tnjc Tinh üy, HDND, UBND tinh Nam Djnh; 
- Các Sâ, ngành tinh Ninh Blnh, tinh Nani Djnh; 
- UBND các huyn, TP: Gia Viôn, Ninh Blnh, Yen Khánh, Kim San, Hoa Lu, tinh Ninh BInh; 
- UBND các huyn: '' Yen, Nghia Hung, tiPh Nam Dinh; 
- Cng thông tin din tCr tlnh Ninh BInh, itlnh Narn Djnh; 
-LuuVT,VP3. 
Kh_VP3_O1 QC 
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H DAU MOI TIEP NHAN THÔNG TIN VA PHOI HQP XU LY 
chepMi hcrp s/'U /QcPH-ND-NB ngày 93 tháng .12 nám 2020 

'a UBND tinh Nam Dinh và UBND tinh Ninh Blnh) 

don vi 
lien quan 

Ninh Blnh Nam Djnh 
HQ ten, chfrc vi, din thoi 

Sâ TM nguyen và 
Môi tru1ng 

Ong: D Van Han 
Chirc vii: Tru&ng phông 
Khoang san 
SDT: 0912648098 

Ba: Trn Thj Thanh Thüy 
Chi'rc vi: Phó Trtr&ng phông 
Tài nguyen Nuâc - Khoáng san, 
SDT: 0942742290. 

2 
Cong an tinh 

Ong: Büi Van Kiên 
Chc vi1: DOi ththng phOng 
Cànhsátmoitnxvng 
SDT: 0912152135 

Ong: Trn Van Biên, 
Chic vii: Phó di tru&ng phàng 
Cãnh sat môi trithng (PCO5) 
SDT: 0904696796 

B Chi huy BO di 
Biên phông tinh 

Ong: Nguyn Vn M?nh 
Chrc vii: Tnthng ban 
trinh sat phông chong 
ma tUy và ti phm 
SDT: 0986350773 

Ong: Pham Van Hóa, 
Chi'rc vil: Phó tham muu trrnxng, 
Sdt: 0913628204 
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