
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ TÂN THÀNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:          /QĐ-UBND                         Tân Thành, ngày        tháng  6  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy chế phối hợp của Tổ kiểm tra,  xử lý vi phạm  

trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành 

 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 

số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;  

Căn cứ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /6/2021 của UBND xã Tân 

Thành về việc thành lập Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành; 

Xét đề nghị của Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành và Văn phòng UBND xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp của Tổ kiểm tra, 

xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành. 

Điều 2. Văn phòng UBND xã; Thành viên Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành; các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định, kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                                     
-UBND thành phố; 

-Phòng TN&MT, QLĐT thành phố;  

-TT Đảng ủy-HĐND xã;  

-CT, các PCT UBND xã; 

-UBMTTQ và các Đoàn thể xã;  

-Như Điều 2; 
-Lưu: VT.                                                

 CHỦ TỊCH 

 



 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ TÂN THÀNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp của Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực  

tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày      /6/2021 của UBND xã Tân Thành) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi: 

Quy chế  này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp của Tổ 

kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn xã 

Tân Thành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng: 

Quy chế này áp dụng cho các thành viên Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành; tổ chức, cá nhân có 

hoạt động liên quan trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn xã. 

 

Chương II 

NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG PHỐI HỢP 

 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp: 

1. Phân định rõ trách nhiệm của thành viên Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành. 

2. Phối hợp đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ trong công 

tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn. 

3. Việc kiểm tra các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước, 

khoáng sản phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan theo quy định pháp luật. 

Điều 4. Nội dung phối hợp: 

1. Triển khai thực hiện kiểm tra hàng tuần, tháng, quý, năm (tùy theo tình hình 

thực tế có thể thực hiện nhiệm vụ đột xuất kể cả ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật) về 

quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Tài nguyên 

nước, Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật liên quan đến các tổ chức, cá nhân 

nhằm nâng cao ý thức, có trách nhiệm tổ chức, bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản 

chưa khai thác trong diện tích đất đang sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; 



không vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước và tự ý khai thác khoáng sản 

khi chưa có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài 

nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành; thực hiện các biện pháp bảo 

vệ tài nguyên nước, môi trường, khoáng sản chưa khai thác; bảo đảm an ninh, trật tự 

an toàn xã hội tại khu vực có tài nguyên nước, khoáng sản; phát hiện và giải tỏa, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm quy 

định về bảo vệ tài nguyên nước theo thẩm quyền của UBND xã, Công an xã. 

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ tài nguyên 

nước, khoáng sản chưa khai thác và trong quá trình kiểm tra, xử lý các hoạt động vi 

phạm bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn xã. 

5. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ, báo cáo tình hình bảo vệ tài nguyên nước, 

khoáng sản và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã khi để xảy ra các hoạt động 

khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm các quy định bảo vệ tài nguyên nước trên địa 

bàn mà không kiểm tra, xử lý kịp thời. Tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND xã tổ 

chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý nhà 

nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn xã. Báo cáo Chủ tịch UBND xã khi có 

những vụ việc vượt quá thẩm quyền để kịp thời có hướng chỉ đạo cụ thể. 

6. Đảm bảo thực hiện thông tin báo cáo về tình hình, kết quả quản lý, xử lý 

tình hình bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn xã cho các cấp, các ngành. 

 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

 

Điều 5. Trách nhiệm của ông Bùi Đình Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã – 

Tổ trưởng: 

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động của Tổ kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành. Chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND xã về các hoạt động của Tổ. 

- Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Tổ kiểm tra, xử 

lý thường xuyên, đột xuất về việc khai thác tài nguyên nước, khoáng sản trái phép 

trên địa bàn và phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên Tổ kiểm tra. 

Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Tổ trưởng có thể triệu tập các thành viên 

trong Tổ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất kể cả ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật. 

Điều 6. Trách nhiệm của ông Trương Mạnh Đức – Công chức địa chính – 

nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã: 

- Trực tiếp đề xuất, tham mưu các kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm tra của Tổ. 

Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kiểm tra việc khai thác tài nguyên nước, 

khoáng sản trái phép, trực tiếp kiểm tra và phối hợp các thành viên trong Tổ xử lý 

kịp thời các trường hợp khai thác tài nguyên nước, khoáng sản trái phép, khi phát 

hiện vi phạm kịp thời lập biên bản, báo cáo đề xuất Tổ trưởng và UBND xã xử lý. 



- Hoàn thiện trình tự thủ tục xử lý vi phạm hành chính tham mưu trình UBND 

xã, UBND thành phố xử lý theo đúng thẩm quyền quy định. 

- Theo dõi việc thực hiện quyết định xử phạt hành chính, đôn đốc nhắc nhở tổ 

chức, cá nhân vi phạm chấp hành quyết định xử phạt vi phạm, lập biên bản kiểm tra 

việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính báo cáo UBND xã. 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành Quyết định vi phạm hành 

chính (hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung) và áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả lập biên bản việc không chấp hành quyết định báo cáo UBND xã 

củng cố hồ sơ tham mưu đề xuất thành phố thực hiện cưỡng chế theo quy định. 

- Tổng hợp tham mưu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND thành 

phố theo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất khi có yêu cầu. 

Điều 7. Trách nhiệm của ông Bùi Xuân Đông-Trưởng Công an xã: 

- Tham gia kiểm tra và chỉ đạo lực lượng phối hợp kiểm tra, đảm bảo an ninh 

trật tự trong quá trình kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài 

nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn.  

- Tham mưu tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản theo thẩm quyền của UBND cấp 

xã, Trưởng Công an xã và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. 

Điều 8. Trách nhiệm của ông Hoàng Văn Hưởng – Phó trưởng BCHQS 

xã, ông Lê Văn Hào- Trung tá- cán bộ Công an xã, ông Đỗ Huy Du-Thiếu tá- 

cán bộ Công an xã, ông Cao Mạnh Tiến - Dân quân thường trực BCHQS xã:  

Tham gia kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên 

nước, khoáng sản và chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình kiểm 

tra, xử lý các đối tượng chống đối và có biện pháp ngăn chặn các trường hợp cố ý vi 

phạm khai thác tài nguyên nước, khoáng sản theo đúng quy định. 

  Điều 9. Trách nhiệm của Trưởng ấp tham gia thành viên: 

 - Tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân trên địa bàn ấp thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản. 

- Kịp thời phát hiện, thông báo cho Tổ kiểm tra các trường hợp vi phạm khai 

thác tài nguyên nước, khoáng sản để làm cơ sở kiểm tra, xử lý. 

- Tham gia, phối hợp chặt chẽ với Tổ kiểm tra để kiểm tra, xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn mình quản lý. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 10. Các thành viên Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản trên địa bàn xã Tân Thành chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

thực hiện nghiêm nội dung Quy chế này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có 

khó khăn vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thì Tổ trưởng Tổ kiểm tra 

có trách nhiệm báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định./.                                                  
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