
        

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:  2205/UBND-TNMT 

Về việc quản lý nhà nước đối  

với hoạt động khai thác, cung ứng, sản 

xuất, kinh doanh các dịch vụ sử dụng 

nước khoáng Mỹ Lâm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

      Tuyên Quang, ngày 20 tháng 7 năm 2020 

                                        

Kính gửi:  

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và 

Môi trường; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; 

Tư pháp; Công Thương; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 

668-KL/TU ngày 05/7/2020 về nội dung xin ý kiến của Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 24/TTr-BCSĐ ngày 03/7/2020. 

Để việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong khai thác, cung ứng, 

sản xuất, kinh doanh các dịch vụ sử dụng nước khoáng Mỹ Lâm đảm bảo chặt 

chẽ, hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị tại mục kính gửi căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình, đồng thời tập trung thực hiện 

một số nội dung sau:  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phối hợp với Bộ 

Tài nguyên và Môi trường khi cấp giấy phép khai thác mỏ nước khoáng Mỹ 

Lâm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng 

phát triển của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước khoáng của các dự án thuộc 

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và các dự án khác trong Khu du lịch Suối 

khoáng Mỹ Lâm. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát tổ chức được cấp giấy phép khai thác trong việc 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước khoáng, đảm bảo đúng kỹ thuật và lưu lượng 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng tài nguyên nước khoáng hiệu 

quả, tiết kiệm. Kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân 

vi phạm pháp luật trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước khoáng Mỹ Lâm. 
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy 

ban nhân dân thành phố: 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư theo đúng chủ 

trương đầu tư đã được phê duyệt đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, quy mô đã 

được cấp có thẩm quyền quyết định; đôn đốc doanh nghiệp được chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án khai thác và cung ứng nước khoáng Mỹ Lâm khẩn trương 

triển khai các bước trình tự, thủ tục, hồ sơ có liên quan để sớm đưa dự án khai 

thác vào hoạt động. Đồng thời quản lý chặt chẽ các dự án sản xuất, kinh doanh 

các dịch vụ sử dụng nước khoáng Mỹ Lâm đảm bảo việc cung ứng nguồn nước 

khoáng cho hoạt động của các dự án thuộc tập đoàn Vingroup – Công ty CP và 

các dự án khác trong khu vực suối khoáng Mỹ Lâm. 

- Việc thẩm định các dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng nguồn nước khoáng 

Mỹ Lâm phải đảm bảo phù hợp với lưu lượng nước khoáng theo Giấy phép khai 

thác được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không thẩm định, trình cấp có thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án có nhu cầu sử dụng nước khoáng vượt 

lưu lượng khai thác đã được cấp phép, để đảm bảo nguồn cung ứng cho các dự 

án thuộc tập đoàn Vingroup – Công ty CP và các dự án khác đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư trong Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát giá theo quy định của pháp luật: 

- Trường hợp phát hiện mức giá nước khoáng Mỹ Lâm có phản ánh là 

không phù hợp với mặt bằng giá thị trường, kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân 

dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp 

luật về giá. 

- Trường hợp bên mua và bên bán không thỏa thuận được mức giá và có văn 

bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hiệp thương giá thì Sở Tài chính chủ trì phối 

hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá theo quy định của Luật Giá. 

4. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ có liên quan 

đến nước khoáng Mỹ Lâm. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có 

thẩm quyền xử lý nghiêm đối với trường hợp gian lận thương mại, độc quyền, 

nâng giá các sản phẩm, dịch vụ nước khoáng Mỹ Lâm. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu du lịch tỉnh xem xét tham 

mưu việc chuyển nhượng nhãn hiệu Nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm do Ban 

Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đang sở hữu về Ban Quản lý các khu 

du lịch tỉnh hoặc đề xuất xây dựng mới theo quy định; hướng dẫn các tổ chức, 

cá nhân kinh doanh các sản phẩm dịch vụ nước khoáng Mỹ Lâm trong việc 
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đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đảm bảo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và 

các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm 

tra đơn vị được cấp phép khai thác nước khoáng đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng 

theo quy định.  

6. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Trong thời gian 

chưa có doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác 

nước khoáng, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và cung 

ứng đầy đủ kịp thời nước khoáng cho các đơn vị, tổ chức kinh tế đang kinh 

doanh dịch vụ có sử dụng nước khoáng trong khu vực, trong đó ưu tiên cung 

ứng nước khoáng cho các dự án thuộc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP. Quản 

lý tốt công tác quy hoạch Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm. 

7. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng 

cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đặc biệt 

đối với các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh; 

tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa; chống gian lận thương mại, độc 

quyền, nâng giá các sản phẩm, dịch vụ cung ứng nước khoáng Mỹ Lâm. 

8. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện tốt công tác quản 

lý địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các đơn vị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc quản lý, bảo vệ 

và tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng, cung ứng nguồn nước khoáng Mỹ Lâm.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên. Giao Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh  

làm đầu mối theo dõi, tổng hợp chung các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản này; định kỳ báo cáo đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với 

Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;     

- Các PCT UBND tỉnh;   

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh: Nguyễn Thanh; 

- CV: TC, TNMT; 

- Lưu: VT, TH (Huy TH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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