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THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA  

Về việc thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Công Thương và 

 tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt 

động mua, bán và vận chuyển khoáng sản tồn kho trên địa bàn tỉnh 

 

 

Ngày 02/02/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số  

55/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Công Thương và tập 

thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt động mua, 

bán và vận chuyển khoáng sản tồn kho trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 

2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-

CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thanh tra; 

Thanh tra tỉnh Thông báo kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 11609/BCT-

CNNg ngày 02/12/2016 về việc báo cáo quặng sắt, quặng titan tồn kho nhằm tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trong 

cả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 3706/UBND-

CN ngày 16/12/2016 V/v kiểm tra, xác minh số lượng quặng sắt tồn kho (Công văn 

3706) và công văn số 296/UBND-CN ngày 13/02/2017 V/v kiểm tra, làm rõ việc 

tiêu thụ khoáng sản mỏ Ngườm Cháng (công văn 296) giao cho Sở Công Thương 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan có 

những biện pháp chưa cho xuất quặng ra khỏi mỏ (cụ thể đối với Mỏ Ngườm Cháng 

và kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ quặng sắt của Tổng Công ty 

Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng). 

Sở Công Thương đã cùng các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực 

hiện, nhưng trong quá trình thực hiện đã có nhiều tồn tại, hạn chế việc chấp hành ý 

kiến chỉ đạo chưa nghiêm, để sẩy ra tình trạng vẫn có một số quặng vận chuyển ra 

khỏi địa bàn tỉnh trong khi chưa có ý kiến của người có thẩm quyền. 

Để xác định trách nhiệm, tăng cường chấp hành kỷ luật kỷ cương, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra trách nhiệm của 

tập thể, cá nhân có liên quan đến vấn đề này (Công văn số 807/UBND-CN ngày 

15/6/2017 về việc thanh tra trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý hoạt 

động mua, bán, vận chuyển khoáng sản tồn kho). 
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1.1. Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 

- Ngày 06/02/2017, tại cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy thường kỳ xem xét 

Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về kết quả 

thực hiện 03 Đề án thu ngân sách nhà nước năm 2016 và các giải pháp triển khai 

thực hiện trong năm 2017 của UBND tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy nhất trí tiếp tục 

thực hiện 03 đề án thu ngân sách nhà nước, trong đó có Đề án thu ngân sách từ hoạt 

động khoáng sản giai đoạn 2015 - 2020. Theo đó, cần quan tâm chỉ đạo, quản lý 

chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, nhất là các địa bàn trọng điểm như Bảo Lâm, 

Bảo Lạc, Nguyên Bình; quản lý tốt khoáng sản hiện đang tồn kho tại các mỏ; tạo 

điều kiện thuận lợi cho các nhà máy chế biến khoáng sản đang hoạt động có hiệu 

quả để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và bảo đảm môi trường. 

- Ngày 25/4/2017, tại phiên họp thường kỳ của Thường trực Tỉnh ủy đã xem 

xét Báo cáo số 34-BC/BCS ngày 24/4/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 

việc vận chuyển quặng sắt và titan tồn kho ra khỏi địa bàn tỉnh. Thường trực Tỉnh 

ủy đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 

trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong công tác quản lý hoạt động mua, bán 

và vận chuyển khoáng sản tồn kho trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ tháng 

12/2016 đến 31/3/2017, báo cáo kết quả thanh tra với Thường trực Tỉnh ủy để xem 

xét, cho ý kiến.  

1.2. Chỉ đạo của UBND tỉnh 

- Ngày 16/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3706/UBND-CN về 

việc kiểm tra xác minh số lượng quặng sắt tồn kho, với nội dung: Giao Sở Công 

Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị có liên quan 

kiểm tra, xác minh cụ thể số lượng quặng tồn kho của các đơn vị hoạt động khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Trong thời gian kiểm tra, xác minh và 

chưa có văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương và ý kiến UBND tỉnh đối với quặng 

sắt và quặng titan tồn kho, tạm thời chưa vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Hoàn thành công tác kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/12/2016. 

- Ngày 19/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có Công văn chỉ đạo số 

3736/UBND-CN về kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động khai thác và sử dụng 

khoáng sản mỏ Ngườm Cháng (gọi tắt là Công văn 3736), với nội dung: Giao Sở 

Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, 

UBND huyện Hòa An và đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý 

hoạt động khoáng sản mỏ Ngườm Cháng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng kể từ ngày 

bắt đầu khai thác mỏ cho đến thời điểm kiểm tra. Hoàn thành báo cáo tỉnh trước 

ngày 20/01/2017. 

- Ngày 13/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có Công văn chỉ đạo số 

296/UBND-CN về việc kiểm tra, làm rõ việc tiêu thụ khoáng sản mỏ Ngườm Cháng 

với nội dung:  

+ Cục Thuế tỉnh khẩn trương thực hiện hoàn thành việc thu các khoản thuế, 

phí của Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên- Mỏ sắt Ngườm Cháng 

Cao Bằng còn nợ (đến ngày 10/01/2017, còn nợi trên 3,1 tỷ đồng); 
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 + Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh và đơn vị có liên quan 

hướng dẫn Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên- Mỏ sắt Ngườm 

Cháng nộp số tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương theo quy định của 

pháp luật; 

 +  Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và 

đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định giữ lại số 

lượng quặng sắt đang tồn kho tại mỏ Ngườm Cháng; kiểm tra làm rõ việc tiêu thụ 

quặng sắt mỏ Ngườm Cháng đã được doanh nghiệp vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh 

trong thời gian Công ty không hoạt động; kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển 

và tiêu thụ quặng sắt của Tổng công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng trong 

liên kết, hợp tác khai thác và chế biến quặng sắt tại mỏ Ngườm Cháng. Hoàn thành 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23/03/2017. 

II. NỘI DUNG KẾT LUẬN THANH TRA 

1. Kết quả đã đạt được 

Thực hiện sự chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo 

các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh cụ thể là Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên và 

Môi trường, UBND huyện Hòa An và các cơ quan có liên quan khác. Trong quá 

trình thực hiện đã cơ bản kiểm soát được số quặng tồn kho theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh cụ thể: 

Tổng số quặng tồn kho từ tháng 12/2016 đến thời điểm 31/3/2017 là 

489.059,9 tấn.  

Trong đó: 

- Số quặng còn tồn tại các kho, bãi là: 441.997,94 tấn; chiếm 90,4% 

- Đưa vào sản xuất trong tỉnh là: 19.297,3 tấn; chiếm 3,94% 

- Bán ra ngoài tỉnh: 27.763,65 tấn;  chiếm 5,66%. 

Qua kiểm tra đối với 07 công ty khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản 

đã xác định được các Công ty đã thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, với Tỉnh và các 

Công ty chưa thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với Nhà nước, với Tỉnh theo Quyết 

định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

2. Tồn tại hạn chế 

Bên cạnh kết quả đạt được còn có nhiều hạn chế, thiếu sót, vẫn để cho  

27.763,65 tấn quặng bán ra ngoài tỉnh trái với yêu cầu của tỉnh, những tồn tại hạn 

chế đó cụ thể là: 

Một số tập thể, cá nhân của Sở Công thương chưa hoàn thành chức trách, 

nhiệm vụ được giao; chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND trong 

công tác quản lý hoạt động mua bán và vận chuyển khoáng sản tồn kho trên địa bàn 

tỉnh; chưa chủ động, còn chậm trễ, chưa kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, đề 

xuất, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức thực hiện ý kiến của lãnh đạo; sự 

phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo trong ban lãnh đạo, giữa các ngành, địa phương 

thiếu sự trao đổi bàn bạc, thống nhất; thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát, làm việc 
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chưa nghiêm túc, chưa nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở, còn đùn đẩy trách 

nhiệm. Không có các giải pháp ngăn chặn kịp thời việc các đơn vị, doanh nghiệp 

xuất quặng ra khỏi tỉnh; trong khi thực hiện chỉ đạo của tỉnh thì một số đơn vị vẫn 

tiếp tục xuất quặng; một số đơn vị đã xuất hết quặng thì Sở mới triển khai ý kiến chỉ 

đạo của tỉnh đến đơn vị, nên các đơn vị, doanh nghiệp đã vận chuyển 27.763,65 tấn 

quặng ra khỏi địa bàn. 

Các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản chưa tuân 

thủ nghiêm các quy định, còn có nhiều vi phạm trong chấp hành các quy định, nghĩa 

vụ tài chính, bảo vệ môi trường cũng như các quy định khác về khai thác, kinh 

doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh, gây mất ổn định, tạo dư luận 

không tốt, ảnh hưởng đến tình quản lý, thu nộp ngân sách cũng như việc điều hành 

phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. 

3. Cụ thể đối với các tập thể, cá nhân như sau 

3.1. Đối với Sở Công thương  

- Đối với Giám đốc Sở- đồng chí Nguyễn Đặng 

Với trách nhiệm đứng đầu Sở Công Thương, đồng chí chịu trách nhiệm về 

những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành như: 

+ Chưa chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh các giải pháp 

quản lý, điều hành; chưa ban hành văn bản khi có văn bản yêu cầu, đề nghị của 

Công ty Tiến Hiếu về mua, bán quặng Titan. 

+ Chưa ban hành văn bản chỉ đạo đối với đơn vị thuộc sở, các đơn vị khai 

thác, chế biến, mua, bán vận chuyển quặng trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 3706 

và Công văn số 296 của UBND tỉnh. 

 + Chưa sâu sát kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực công nghiệp; Chi 

cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị trong quản lý hoạt 

động mua, bán, vận chuyển khoáng sản tồn kho trên địa bàn tỉnh. 

- Đối với Phó Giám đốc Sở - đồng chí Nhan Viết Thái 

 Với trách nhiệm là Phó Giám đốc sở, là người trực tiếp được giao nhiệm vụ, 

đồng chí chưa hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo lĩnh vực và nhiệm vụ 

phân công; giải quyết công việc chưa hiệu quả như: 

 + Chưa chủ động tham mưu giúp Giám đốc sở ban hành văn bản chỉ đạo đối 

với Chi cục Quản lý thị trường, các đơn vị khai thác, chế biến, mua, bán vận chuyển 

quặng theo Công văn số 3706 và Công văn số 296 của UBND tỉnh. Chỉ thông báo 

nội dung các Công văn cho các đơn vị làm căn cứ tại các cuộc kiểm tra, xác minh số 

quặng sắt, Titan tồn kho.  

 + Chưa chủ động tham mưu giúp Giám đốc sở tham mưu cho UBND tỉnh 

giải quyết yêu cầu, đề nghị của Công ty Tiến Hiếu xin được tiếp tục vận chuyển, 

bán số quặng Titan theo hợp đồng đã ký với khách hàng. 

 + Tại các cuộc giao ban hàng tháng của sở chỉ báo cáo kết quả kiểm tra và 

xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra đối với đơn vị mỏ Ngườm Cháng đối với 
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Công ty cổ phần Gang thép Thái nguyên và Tổng Công ty Đầu tư và XNK Cao 

Bằng; chưa tham mưu, báo cáo trực tiếp về kết quả triển khai các văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh về quản lý hoạt động mua, bán, vận chuyển khoáng sản tồn kho đối 

với các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh đối với tập thể Lãnh đạo sở để tổ chức thực 

hiện.  

 + Trong quá trình tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ chưa đảm bảo thủ 

tục hành chính như: Trao đổi, làm việc với Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị 

trường không ghi biên bản, không có văn bản chỉ đạo của sở; một số Biên bản kiểm 

tra nội dung chưa chặt chẽ theo Công văn số 3706 và Công văn số 296 của UBND 

tỉnh: Biên bản kiểm tra quặng titan của Công ty Tiến Hiếu không ghi yêu cầu tạm 

dừng vận chuyển quặng titan ra ngoài tỉnh.  

  + Chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh đối với Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và các cơ 

quan, đơn vị trong hoạt động mua, bán, vận chuyển khoáng sản tồn kho trên địa bàn 

tỉnh.  

- Đối với Phó Giám đốc Sở, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường - 

đồng chí Nông Văn Xứng 

     Với trách nhiệm là Phó Giám đốc sở - kiêm Chi trưởng, Chi cục Quản lý 

thị trường chưa chủ động tham mưu giúp Giám đốc sở chỉ đạo, chưa kịp thời nắm 

bắt thông tin điều hành của Sở, chưa cùng Ban Gián đốc tổ chức thực hiện Công 

văn số Công văn số 3706/UBND-CN ngày 16/12/2016 và Công văn số 296/ 

UBND-CN ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh để kịp thời phát hiện, có giải pháp 

ngăn chặn việc vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa bàn tỉnh. 

3.2.  Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, 

chưa làm tròn trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 3706 và 

Công văn số 296 của UBND tỉnh. Cụ thể như: trong quá trình làm việc còn để sót 

việc yêu cầu Công ty Tiến Hiếu không vận chuyển quặng titan ra khỏi tỉnh, để Tổng 

công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng còn vi phạm về môi trường, đất đai và 

vi phạm về chuyển mục đích sử dụng đất, chứng nhận quyền sử dụng đất trong suốt 

quá trình Tổng công ty khai thác chế biến khoáng sản tại mỏ sắt Ngườm Cháng, 

huyện Hòa An. 

3.3. Đối với UBND huyện Hòa An 

UBND huyện Hòa An  là đơn vị quản lý địa bàn, chưa làm tròn trách nhiệm 

trong tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 3706 và Công văn số 296 của UBND 

tỉnh. Trong quá trình triển khai chỉ đạo của tỉnh còn chậm, để sót việc Tổng công ty 

Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng còn vi phạm về môi trường, đất đai và vi phạm 

về chuyển mục đích sử dụng đất trong suốt quá trình Tổng công ty thực hiện khai 

thác, chế biến khoáng sản tại mỏ sắt Ngườm Cháng thuộc địa bàn quản lý. 

Với trách nhiệm được giao UBND huyện đã không nắm bắt tình hình hoạt 

động cũng như việc vận chuyển, khai thác quặng trên địa bàn huyện; không kịp thời 



6 
 

phát hiện, có những đề xuất và giải pháp ngăn chặn việc vận chuyển quặng từ mỏ 

sắt Ngườm Cháng ra khỏi địa bàn huyện. 

3.4. Đối với các đơn vị khai thác chế biến, kinh doanh, vận chuyển 

khoáng sản 

Chưa phối hợp chặt chẽ, chưa nghiêm túc cùng với cơ quan quản lý nhà nước 

thực hiện các quy định, điều hành về quản lý, khai thác, vận chuyển quặng. 

Còn có nhiều vi phạm trong chấp hành các quy định, nghĩa vụ tài chính, bảo 

vệ môi trường cũng như các quy định khác về khai thác, kinh doanh, vận chuyển 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh, gây mất ổn định, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến 

tình quản lý, thu nộp ngân sách cũng như việc điều hành phát triển kinh tế xã hội 

thời gian qua. 

Một số đơn vị đã tự ý vận chuyển quặng từ mỏ ra khỏi địa bàn tỉnh như: 

Công ty Cổ phần gang thép Thái nguyên; Tổng Công ty đầu tư và Xất nhập khẩu 

Cao Bằng; Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Việt; Công ty cổ 

phần khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu. 

III. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Với những nội dung kết luận đã nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan (đã nêu ở mục 3, phần II Nội 

dung kết luận thanh tra) nghiêm túc kiểm điểm các nội dung sau: 

- Đã để xảy ra một số thiếu sót, hạn chế về việc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh trong công tác quản lý hoạt động mua bán và vận chuyển khoáng 

sản tồn kho trên địa bàn tỉnh, để các doanh nghiệp vận chuyển 27.763,65 tấn quặng 

sắt ra khỏi tỉnh trong thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017. 

- Việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng 

về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ 

quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng. 

Căn cứ kết quả kiểm điểm có hình thức, biện pháp xử lý phù hợp theo quy 

định. 

2. Giao cho Sở Công Thương tham mưu, đề xuất, có biện pháp chấn chỉnh 

công tác quản lý, khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các 

đơn vị quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý; thanh tra, kiểm tra; các doanh 

nghiệp nghiêm túc chấp hành các yêu cầu, điều kiện và chấp hành nghiêm túc các 

nghĩa vụ về tài chính, quản lý bảo vệ môi trường cũng như  trách nhiệm đối với nhà 

nước, địa phương theo quy định trong việc khai thác, chế biến, kinh doanh và vận 

chuyển khoáng sản. 

3. Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nghĩa vụ tài chính của các 

đơn vị đã vận chuyển 27.763,65 tấn quặng sắt ra khỏi tỉnh, có biện pháp thu hồi 

những thất thoát. 
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4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh 

giá hoạt động của các doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn đối 

với việc chấp hành các quy định về điều kiện khai thác, sản xuất kinh doanh, bảo vệ 

môi trường; việc chấp hành các nghĩa vụ tài chính cũng như các quy định của tỉnh. 

Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động kinh 

doanh của Tổng công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng thời gian qua. 

5. Các đơn vị nghiêm túc và có biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế đã nêu 

trong kết luận thanh tra. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với 

các cơ quan liên quan chỉ đạo, khắc phục các vi phạm về môi trường, đất đai và 

chuyển mục đích sử dụng đất, chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Tổng công ty 

Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng tại tại mỏ sắt Ngườm Cháng, huyện Hòa An. 

Trên đây là Kết luận thanh tra trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan 

đến vụ việc trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Công Thương và tập thể, cá nhân các 

cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt động mua, bán và vận 

chuyển khoáng sản tồn kho trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ tháng 12/2016 đến 

tháng 3/2017. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, tổ chức cá nhân 

nghiêm túc thực hiện kết luận này. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Phòng Kiểm tra, giám sát và XLSTT; 

- Phòng thanh tra PCTN; 

- Văn phòng (Đăng Cổng thông tin điện tử); 

- Lưu: VT, HS. 
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