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HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 53/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 20 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Trên cơ sở kết quả chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.
1. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, các giải pháp của Ủy
ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường,
Công thương, Tài chính, Cục Thuế, Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên
môn liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân
dân tỉnh và các cấp chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2018,
đặc biệt là đã tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, được cử
tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.
Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm
sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên
quan tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân
dân tỉnh; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khắc phục
những tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét
trong chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các lĩnh vực
được chất vấn tại kỳ họp này nói riêng, bao gồm các nội dung đã trả lời chất vấn trực
tiếp và trả lời bằng văn bản (1); báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp sau.
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2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện đạt kết quả các nội dung đã trả lời chất vấn
trực tiếp tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; cụ thể như sau:
a) Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển,
tiêu thụ cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về
khoáng sản, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp
trong việc tuân thủ pháp luật về khoáng sản (từ khai thác, vận chuyển đến kinh doanh).
Phát huy vai trò giám sát của người dân trong việc hợp tác, thông báo kịp thời cho các cơ
quan chức năng về các hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép khoáng
sản trên địa bàn.
- Hoạt động cấp phép khai thác khoáng sản cát xây dựng phải đảm bảo đúng theo
Quy hoạch khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trước khi
cấp giấy phép khai thác, các dự án khai thác phải lập, trình phê duyệt phương án cải
tạo phục hồi môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định. Trong quá trình
hoạt động của các dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thường xuyên phối hợp
với lực lượng cảnh sát môi trường, chính quyền cấp huyện, cấp xã kiểm tra việc chấp
hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản, các quy định pháp luật về bảo vệ môi
trường, việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương
án cải tạo phục hồi môi trường của các dự án.
- Các Sở, ngành chức năng và chính quyền các địa phương tập trung triển khai
đồng bộ các giải pháp kiểm tra, kiểm soát, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng
trữ, mua bán, tiêu thụ cát xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện hành vi vi
phạm pháp luật, phải xử lý kiên quyết, kịp thời theo quy định pháp luật; nếu đủ điều
kiện thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý.
- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư phải
có trách nhiệm giám sát đơn vị thi công trong quá trình triển khai xây dựng các công
trình có nguồn vốn ngân sách. Kho bạc nhà nước tỉnh khi thanh quyết toán công trình
phải lưu ý về nguồn gốc vật liệu xây dựng sử dụng khi được phê duyệt dự toán đầu tư
và phê duyệt công trình; nếu phát hiện có sự thay đổi trên các hóa đơn thanh quyết toán
đối với vật liệu đất, đá, cát xây dựng phải kịp thời báo cáo và đề nghị các cơ quan chức
năng xử lý theo quy định.
- Cần giải quyết tốt mối quan hệ cung - cầu về vật liệu xây dựng thông thường
trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với cát xây dựng, cát bồi nền, cát sỏi làm đường giao
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thông nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với
Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan và các địa phương trên cơ sở
dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường, nhất là cát, đá xây dựng trong thời
gian đến, rà soát, đối chiếu với tình hình thực tế để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đẩy
nhanh việc đấu giá, cấp quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng, không để mất
cân đối cung cầu, thiếu hụt nguồn cung làm cho giá cả tăng cao, dẫn đến khai thác, mua
bán, tiêu thụ khoáng sản trái phép.
- Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung
ương rà soát, điều chỉnh các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà hiện nay còn có vướng mắc, bất cập trong
thực tiễn, theo hướng: Phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp huyện được cấp phép
khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với quy mô phù hợp để đáp
ứng nhu cầu thực tế ở địa phương; đồng thời, cải cách về thủ tục và rút ngắn thời hạn
cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
b) Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản titan
trên địa bàn tỉnh:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khai thác khoáng sản
titan trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và nâng cao hiệu lực, hiệu
quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, yêu cầu các chủ dự án phải thực hiện đúng theo giấy
phép khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ được duyệt và các vấn đề khác liên quan đến
điều kiện khai thác. Thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp khai thác chấp hành các
quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các nội dung của báo cáo
đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê
duyệt; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh đối với các
hành vi không chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp.
- Yêu cầu các doanh nghiệp khai thác sơ tuyển quặng sa khoáng titan phải sử
dụng nước mặt do một đơn vị có chức năng cung cấp, không được sử dụng nước biển,
nước bị nhiễm mặn để tuyển tách quặng sa khoáng titan; đồng thời, không cho phép
các dự án khai thác nước ngầm để phục vụ khai thác titan theo Quy hoạch phân bổ và
bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận đã được Hội đồng
nhân dân tỉnh thông qua.
- Đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác titan nhưng chưa đủ
điều kiện khai thác, yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được khai thác khi đã hoàn tất các
thủ tục theo quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (như:
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thuê đất, đảm bảo các điều kiện về an toàn môi trường, điều kiện về cung cấp nước
phục vụ khai thác,…). Đối với các giấy phép khai thác titan đã hết hạn, đang hoàn phục
môi trường thì yêu cầu các chủ dự án khẩn trương hoàn phục môi trường, lập thủ tục
đóng cửa mỏ theo quy định. Đối với giấy phép đã hết hạn nhưng kéo dài thời gian hoàn
phục môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để
chuyển tiền ký quỹ phục hồi môi trường của chủ giấy phép về địa phương thực hiện.
- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các đoàn thanh tra, kiểm
tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với hoạt động khai thác titan trên địa bàn
tỉnh; kịp thời triển khai các kết luận sau thanh tra, có thông báo yêu cầu thực hiện và
thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị khai thác titan thực hiện nghiêm túc việc
khắc phục các sai phạm qua thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của Trung ương thu hồi giấy phép khai thác đối
với các doanh nghiệp cố tình vi phạm.
- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành
chức năng và chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra, theo dõi,
giám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo thanh tra vừa qua, xác định hành vi vi phạm, làm rõ nguyên nhân để củng cố hồ sơ,
xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
c) Về công tác quản lý nợ thuế:
Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý
nợ, tăng cường thu hồi nợ thuế để giảm số nợ không quá 5% so với số thực thu ngân
sách hàng năm. Trong đó cần tập trung thực hiện:
- Rà soát các chỉ tiêu để tăng thu và tập trung thu dứt điểm các khoản nợ thuế;
chỉ đạo các phòng, chi cục trực thuộc tăng cường và thực hiện linh hoạt các biện pháp
thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; phối hợp các sở,
ngành, chính quyền địa phương trong việc quản lý người nộp thuế, hạn chế tình trạng
trốn, gian lận thuế; phối hợp với cơ quan Công an trao đổi thông tin, điều tra làm rõ
các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, xử lý nghiêm doanh nghiệp cố ý
chiếm đoạt tiền thuế.
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân
còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quá hạn trên 90 ngày theo quy định. Đối với
các trường hợp doanh nghiệp có đề nghị điều chỉnh lại diện tích, sản lượng... để tính tiền
cấp quyền khai thác khoáng sản, phải yêu cầu doanh nghiệp chấp hành đầy đủ nghĩa vụ
tài chính (gồm cả các khoản nợ thuế) trước khi thực hiện điều chỉnh. Xem xét, điều chỉnh
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do có vướng mắc về chính sách thuế, tài nguyên,
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đất đai; giải quyết dứt điểm về chính sách thuế đối với các trường hợp doanh nghiệp đã
bị thu hồi giấy phép kinh doanh, ngừng hoạt động nhưng vẫn còn giấy phép khai thác
khoáng sản.
Điều 2.
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực
hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình,
theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ
6 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

