
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG VĂN ĐỨC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:        /TB-UBND                            Văn Đức, ngày 30 tháng 8  năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động 

khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn phường 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Chí Linh. Về việc tăng cường 
kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép 
trong dịp nghỉ lễ  Quốc khánh 02/9.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tăng cường 
công tác chỉ đạo, kiểm tra và xử lý khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép 
trên địa bàn phường Văn Đức, trong thời gian dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức Thông báo một số nội dung sau:
        1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân tham 
gia tích cực vào việc phát hiện, ngăn chặn việc khai thác khoáng sản không 
phép, trái phép.
        2. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài phường khai thác trái 
phép tài nguyên khoáng sản, kinh doanh hoạt động bến bãi trái phép trên địa bàn 
phường , dưới mọi hình thức. Phối hợp với các phòng chuyên môn thành phố, 
công an phường kiên quyết xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt 
động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn một cách có hiệu 
quả.
        3. Yêu cầu các ông, bà Đảng ủy, Ủy ban phường phụ trách các khu dân cư, 
Công an, Địa chính phường, Ban chi ủy, trưởng khu dân cư có trách nhiệm quản 
lý, thường xuyên tuần tra khi phát hiện báo cáo kịp thời về UBND phường xử 
lý.

Vậy ủy ban nhân dân phường Văn Đức thông báo yêu cầu các ông, bà 
Đảng ủy, Ủy ban phường phụ trách các khu dân cư, Công an, Địa chính, các 
ông, bà Ban chi ủy, trưởng khu dân cư, trong toàn phường nắm được và có kế 
hoạch quản lý trặt chẽ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn phường.

Nơi nhận:                                               TM. UBND PHƯỜNG
- TT Đảng ủy – TT HĐND phường; CHỦ TỊCH
- Đài TT phường;
- Các KDC trong toàn phường;
- Lưu VP. 

    Dương Văn Chiên
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