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1. Thông tin chung: 

Công tác điều tra địa chất khu vực, tìm kiếm và thăm dò các loại khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ trong nhiều thập kỷ qua được thực hiện ở nhiều mức độ khác nhau, đã ghi 

nhận hàng trăm mỏ và điểm khoáng sản, tạo tiền đề cho phát triển ngành công nghiệp khai 

khoáng đạt hiệu quả. Tài nguyên - trữ lượng khoáng sản đã xác định trên địa bàn tỉnh được tổng 

hợp trên cơ sở kết quả điều tra, tìm kiếm, thăm dò đang lưu giữ tại các cơ quan Trung ương và địa 

phương. Trên địa bàn tỉnh có mặt các loại tài nguyên khoáng sản sau: Quặng sắt;. Kaolin- Felspat; 

Talc; Quarzit; Serpentin; Đá vôi; Cát kết; Sét gạch ngói; Cát, sỏi lòng sông (Sông Hồng, Sông Đà, 

Sông Lô, Sông Chảy; 11. Than bùn; nước khoáng nóng Thanh Thủy. 

Từ đặc điểm phân bố, tiềm năng tài nguyên - trữ lượng của các loại khoáng sản cho thấy hoạt 

động khai thác, chế biến và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản có những thuận lợi và khó 

khăn sau: 

- Thuận lợi:  

+ Khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh khá phong phú về chủng loại là tiền đề 

thuận lợi cho quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và huy động vốn đầu tư của các thành phần 

kinh tế tham gia trong hoạt động khai khoáng. 

+ Có một số khoáng sản có tiềm năng lợi thế và có giá trị trên thị trường nguyên liệu 

khoáng là quặng sắt, kaolin, felspat, talc, cát cuội sỏi sông Lô, sông Chảy.  

- Khó khăn:  

+ Phần lớn các loại khoáng sản chưa được đánh giá một cách đầy đủ về chất lượng và tài 

nguyên - trữ lượng do mức độ nghiên cứu còn hạn chế. 

+ Các mỏ và điểm mỏ thuộc quy hoạch của tỉnh có tài nguyên - trữ lượng nhỏ, chủ yếu phân 

bố trong vùng địa hình miền núi và trung du nên giá thành đầu tư cho công tác thăm dò, khai thác, 

chế biến khoáng sản luôn lớn hơn so với các mỏ quy mô lớn và trung bình. Đây là yếu tố có ảnh 

hưởng không nhỏ đến giá thành sản phẩm và đầu tư công nghệ mới trong khai thác, chế biến 

khoáng sản. 

 Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 142 giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực, 

trong đó: 01 giấy phép khai thác than; 18 giấy phép kaolin - felspat; 06 giấy phép khoáng chất 

công nghiệp khác; 13 giấy phép khai thác quặng sắt; 40 giấy phép khai thác đá xây dựng; 06 

giấy phép khai thác đá làm nguyên liệu xi măng; 34 giấy phép khai thác sét gạch ngói; 23 giấy 

phép khai thác cát, sỏi lòng sông; 01 giấy phép khai thác nước nóng.  

Sau khi Luật Khoáng sản được ban hành năm 1996, Luật Khoáng sản sửa đổi bổ sung 

một số điều năm 2005, Luật khoáng sản năm 2010 và các Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt, 

hoạt động khai thác khoáng sản đã từng bước phát triển cả về quy mô và các thành phần kinh 

tế tham gia. Đặc biệt trong giai đoạn 2006-2010, hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động, nhất là đối với quặng sắt, kaolin, felspat, đá 

vôi và sét xi măng, đá vôi xây dựng, sét gạch ngói và cát cuội sỏi. 

2. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn: 

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, môi trường luôn được 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hàng năm.  



- Tháng 4/2013,  UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị 

triển khai các quy định pháp luật mới về khoáng sản, môi trường như: Luật Khoáng sản ngày 

17/11/2010; Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Khoáng sản; Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo,  phục hồi môi trường 

đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép 

hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.  

- Tháng 3/2014, Sở Tài nguyên và Môi trương tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai các 

quy định pháp luật mới về khoáng sản đó là: Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 

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

Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản. Cùng một số Quyết định, chỉ đạo của UBND tỉnh về công 

tác quản lý khoáng sản. 

Đối tượng được triển khai là 210 người bao gồm lãnh đạo UBND các huyện, thành, 

thị, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành, thị; Giám đốc, thủ trưởng các 

tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ cũng đã mở chuyên mục về tài nguyên 

và môi trường định kỳ hàng tuần phát sóng rộng rãi trên toàn tỉnh nhằm phổ biến các quy định 

pháp luật về tài nguyên khoáng sản. 

Ngoài ra, định kỳ hàng quý, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp 

triển khai các quy định pháp luật mới, các chỉ thị, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và đánh giá kết quả chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động 

khoáng sản của các  

2.2. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản: 

Công tác thanh tra, kiểm tra của địa phương hàng năm luôn được UBND tỉnh quan 

tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường triển khai thực hiện; trong năm 2013, các Đoàn 

Kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra như sau: 

a) Tỉnh đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác, kinh 

doanh và sử dụng nước khoáng sản, kết quả phát hiện 02 hành vi vi phạm của 02 tổ chức phạt 

hành chính với số tiền là 24 triệu đồng. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chính 

quyền địa phương tiến hành nhiều đợt kiểm tra về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh: Tổ 

chức 17 đợt kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Lô. Tổ chức kiểm tra công tác 

quản lý sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường và hoạt động khai thác khoáng sản tại một số 

cơ sở trên địa bàn tỉnh. Kết quả: 

- Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 6 

doanh nghiệp với 8 hành vi vi phạm số tiền là 59.750.000 đồng. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh thu hồi 08 Giấy phép khai thác 

khoáng sản do vi phạm các quy định pháp luật về khoáng sản. 

c) Sở Xây dựng đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 38 cơ sở khai thác 

khoáng sản để đánh giá và hướng dẫn việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư xây 

dựng công trình. 

d) Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra 19 đơn vị hoạt động khoáng sản để đánh giá 

và hướng dẫn việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đảm bảo an toàn, đúng quy định.  

e) Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính tổng số 114 trường 

hợp với tổng số tiền là 1,57 tỷ đồng; tịch thu 9.148 m3 quặng các loại; 02 tấn mica; 8,7 tấn 



than và 04 thuyền sắt; 03 tầu quốc bán sung công quỹ Nhà nước khoáng sản tịch thu và 

phương tiện do khai thác trái phép số tiền là 3,4 tỉ đồng;  

f) Ngoài ra, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã thường 

xuyên tăng cường kiểm tra và xử lý nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản theo 

thẩm quyền. 

3. Những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản: 

3.1. Đối với công tác quản lý nhà nước: 

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản còn hạn chế. 

- Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. 

- Việc quy định nhiều ngành, nhiều cấp chịu trách nhiệm quản lý về hoạt động khoáng 

sản đôi khi cũng còn nhiều bất cập, xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc có trường hợp 

thực hiện nhiệm vụ còn chồng chéo. 

- Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở chưa thực sự chặt chẽ, 

thiếu đồng bộ. 

- Năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ chuyên ngành về tài nguyên khoáng sản 

từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở còn thiếu và hạn chế. 

- Trang cấp thiết bị để thực hiện công việc còn khó khăn. 

3.2. Đối với tổ chức hoạt động khoáng sản: 

- Một số tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khoáng sản còn ưu tiên chạy theo lợi nhuận 

kinh tế mà chưa thực sự quan tâm đến việc chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật, an toàn 

lao động, bảo vệ môi trường. 

- Năng lực cán bộ chuyên môn kỹ thuật, chuyên môn về địa chất khoáng sản còn hạn 

chế. 

- Nguồn vốn đầu tư của một số doanh nghiệp còn yếu. 

- Một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản còn có vi phạm về quy trình quy phạm 

trong khai thác khoáng sản; chậm hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định. 

   


