
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:           /BC-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Cao Bằng, ngày         tháng     năm 2022 

BÁO CÁO 

về hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản  

trái phép tại tổ 5, phường Duyệt Trung 
 

UBND thành phố Cao Bằng nhận được Công văn số 54/CV-UBND ngày 

08/4/2022 của UBND phường Duyệt Trung về việc kiểm tra công trình san gạt 

khai thác khoáng sản trái phép tại tổ 5, phường Duyệt Trung, thành phố Cao B.  

UBND thành phố Cao Bằng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị, Uỷ ban nhân dân phường Duyệt 

Trung tại thực địa khu vực đồi gần Đập số 4, mỏ sắt Nà Lũng, phường Duyệt 

Trung, sau khu vực sản xuất của công ty cổ phần Cân Hà. UBND thành phố Cao 

Bằng báo cáo kết quả kiểm tra như sau: 

1. Tình hình thực tế: 

Tại thời điểm kiểm tra hiện trường không có đối tượng hoạt động, nhưng 

nhận thấy có dấu hiệu hoạt động khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản, 

cũng như hoạt động xây dựng các công trình trên đất:  

+ Một phần đất rừng sản xuất bị san gạt (theo ghi nhận phần đất này là của 

ông Đinh Văn Đồng (đã chết) vợ là Lô Thị Khằm, trú tại tổ 4 phường Duyệt 

Trung thành phố Cao Bằng. thuộc thửa đất số 336, tờ bản đồ số 1, lô 125 khoảnh 

2 tiểu khu 250). 

 + 01 lán tạm và các 08 bể lắng (kích thước chiều sâu 5,7 m; đường kính 12,5 

m), sân, giếng lọc đang được cải tạo lại để phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng 

sản trái phép. 

+ 09 hầm ngầm được đào sâu trong lòng núi, miệng hố được xếp bao xi 

măng, xung quanh miệng hố được láng xi măng. 

+ Trên đồi có nhiều hố nhỏ cắm đường ống phi 90 rải rác khắp khu vực 

kiểm tra. 

2. Tình hình quản lý hoạt động khoáng sản 

Địa điểm hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại tổ 5, 

phường Duyệt Trung này đã được Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo giao Uỷ 

ban nhân dân phường Duyệt Trung chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 

xử lý giải tỏa, phá bỏ hầm lò, bể lắng, sân, giếng lọc tại khu vực khai thác 
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khoáng sản trái phép tại tổ 5, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng vào 

ngày 15/8/2020. 

Ngày 08/4/2022 Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo 

số 677/UBND-VP về việc giao nhiệm vụ kiểm tra và xử lý công trình san gạt, 

khai thác khoáng sản trái phép tại tổ 5, phường Duyệt Trung, thành phố Cao 

Bằng. 

Ngày 08/4/2022 Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo 

số 686/UBND-TNMT về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn các tổ chức, cá 

nhân về hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép tại tổ 5, phường 

Duyệt Trung trong đó tập trung thực hiện các biện pháp như sau: 

- Giao Uỷ ban nhân dân phường Duyệt Trung chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai, khoáng sản theo thẩm quyền. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và ngăn chặn các hoạt động khai 

thác khoáng sản tại khu vực đồi đất gần Đập số 4, mỏ sắt Nà Lũng thuộc tổ 5, 

phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng; Tổ chức xác minh làm rõ tổ chức, cá 

nhân thực hiện khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản tại địa điểm trên và 

yêu cầu tổ chức, cá nhân dừng ngay mọi hoạt động tại khu vực trên. Phối hợp 

với UBND xã Chu Trinh tổ chức lập hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai (tự ý chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất trái phép), tài nguyên môi trường và xây dựng trái 

phép theo đúng quy định hiện hành. 

-  Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng phương án và 

triển khai thực hiện giải tỏa và phá bỏ các hầm lò, lán tạm và các bể lắng, sân, 

giếng lọc tại khu vực có hoạt động khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản 

trái phép khu vực đồi đất gần Đập số 4, mỏ sắt Nà Lũng. 

 - Chỉ đạo lực lượng Công an phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

tra kịp thời xử lý kiên quyết các phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản 

ra khỏi khu vực, địa bàn. Tổ chức kiểm tra, xác minh việc tạm trú đối với những 

người ở địa phương ngoài tỉnh đến lao động phục vụ hoạt động khai thác và chế 

biến tài nguyên khoáng sản trái phép; xác minh làm rõ việc tạm trú nhằm mục 

đích gì, nếu tạm trú để nhằm mục đích khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép 

hoặc thi công các công trình trái phép tại khu vực đồi gần đập 4, mỏ sắt Nà Lũng 

thì thu hồi lại tạm trú và báo cáo Công an thành phố để xử lý theo quy định. 

Thực hiện các pháp ngăn chặn, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và xử lý 

kiên quyết tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. 

3. Đề xuất kiến nghị 
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Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh giao sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn 

Uỷ ban dân thành phố thực hiện xử lý dứt điểm các hoạt động khai thác khoáng 

sản trái phép tại tổ 5 phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. 

Trên đây là báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng về tình 

hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại tổ 5 phường Duyệt Trung, 

thành phố Cao Bằng./. 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở: Tài nguyên và Môi trường,  

Xây dựng, Tài chính; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Phòng: TNMT, QLĐT; 

- UBND xã Duyệt Trung; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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