
 

                         Kính gửi:    

- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công 

Thương, Giao thông vận tải – xây dựng, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao 

động Thương binh và Xã hội,  Công an tỉnh, Cục 

Thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động 

thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản (sao gửi kèm); 

Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 

29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản 

lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất 

khẩu khoáng sản; phối hợp chặt chẽ triển khai văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của 

các Bộ, ngành Trung ương về thực hiện Chỉ thị; những vấn đề vượt thẩm quyền, 

yêu cầu kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan đơn vị thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên.  

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương 

tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai thực hiện Chỉ thị; báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2020. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT1, PCT2; 

- Chánh Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KT1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số:            /UBND-KT 
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ  

Lào Cai, ngày      tháng    năm 2020 
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