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Số: 3535/VPCP-CN 

V/v báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hoạt 

động khai thác vàng. 

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

 

 

                 Kính gửi:  

    - Các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, 

      Công Thương; 

    - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

      trực thuộc Trung ương. 
     

Về đề nghị của Bộ Công an (Báo cáo số 356/BC-BCA-C05 ngày 27 tháng 4 

năm 2021) về kết quả kiểm tra, đánh giá hoạt động khai thác vàng Phó Thủ tướng 

Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau: 

1. Bộ Công an tiếp tục giao lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về 

môi trường nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu các 

đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản 

vàng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo 

vệ môi trường. Đồng thời, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vận động 

quần chúng nhân dân tại khu vực có hoạt động khai thác vàng trái phép để có 

biện pháp đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ Công an tiếp tục theo dõi, kiểm tra chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Thường trực Trương Hòa Bình tại công văn số 5550/VPCP-CN ngày 08 tháng 7 

năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm tra, tổng kết đánh giá hoạt 

động khai thác vàng trên phạm vi toàn quốc. 

3. Các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương kiện toàn công tác quản lý nhà nước về hoạt động thăm dò, khai thác, 

chế biến khoáng sản nói chung và vàng nói riêng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm 

của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối tượng thực hiện không đúng nội dung giấy 

phép khai thác khoáng sản. Đồng thời, có phương án quan tâm tới những người 

dân địa phương để có công ăn, việc làm ổn định cuộc sống không tham gia vào 

hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nói chung và vàng nói riêng. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c); 
- Các Bộ: XD, NN&PTNT, GTVT, QP, TC; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,  
  Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.I, KTTH, QHĐP; 
- Lưu: VT, CN (2). Duc 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Cao Lục 
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