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CHỈ THỊ 

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động 

sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện 
______________ 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than, các bộ, ngành, địa 

phương cùng với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và 

Tổng công ty Đông Bắc đã chủ động, tích cực trong quản lý hoạt động sản 

xuất, kinh doanh than; công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh than 

trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có nhiều chuyển 

biến tích cực; tình trạng khai thác và kinh doanh than (mua bán nội địa, xuất 

khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ,…) trái phép đã giảm, việc tiêu thụ 

than bất hợp pháp đã được hạn chế, góp phần cho ngành công nghiệp Than 

phát triển bền vững, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Việc cung 

cấp than cho sản xuất điện được Chính phủ, các bộ, ngành chỉ đạo kịp thời, 

tích cực và đã đạt được những tiến bộ nhất định, góp phần tích cực trong việc 

bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc khai thác và kinh doanh than trái 

phép vẫn còn diễn ra và tiềm ẩn nguy cơ tái diễn; tình trạng vi phạm quy định 

về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh than còn tồn tại; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh than còn hạn chế; công tác thanh 

tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than có địa phương còn chưa 

được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện 

than với các doanh nghiệp cung cấp than còn chưa chặt chẽ, kịp thời; khối 

lượng, chủng loại than cung cấp cho một số nhà máy nhiệt điện than còn chưa 

được đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của nhà máy. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do: Sự phối hợp giữa các 

cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương, đặc biệt là giữa các địa 

phương có hoạt động sản xuất, kinh doanh than chưa thật sự chặt chẽ; cá biệt 

có hành vi tiếp tay, bao che của một số tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than; việc xử lý những 

vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than còn chưa nghiêm, chế tài 

xử phạt chưa đủ mạnh; tài nguyên than phân bố trên diện tích rộng, địa hình 

phức tạp, đan xen với khu vực dân cư và các dự án phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; lợi nhuận bất chính từ kinh doanh và khai thác than trái phép 

là rất lớn; việc huy động sản lượng phát điện của các nhà máy nhiệt điện than 
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để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng, nên nhu cầu 

than cho sản xuất điện hiện nay tăng cao so với trước đây, trong khi khả năng 

sản xuất than trong nước là hữu hạn và không thể gia tăng đột biến sản lượng 

than khai thác trong thời gian ngắn, dẫn đến phải nhập khẩu than để đáp ứng 

nhu cầu trong nước. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động sản xuất, kinh doanh than và đáp ứng đủ, ổn định dài hạn than cho các 

nhà máy nhiệt điện than phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội và an ninh quốc phòng của đất nước trong thời gian tới; thực hiện Nghị 

quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định 

hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời, để tiếp tục triển khai hiệu quả Luật 

Khoáng sản năm 2010, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh 

doanh than trái phép; xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị, 

cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh than trái phép. 

2. Bộ Công Thương 

- Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo và 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện các đề án, dự án theo đúng quy định của pháp 

luật chuyên ngành. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan theo dõi việc 

thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than; tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình thực 

hiện Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt. 

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan nhằm phát triển ngành than theo cơ chế thị trường, đồng thời tăng cường 

công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh 

than và công tác bảo đảm an toàn lao động trong hoạt động sản xuất than; 

kiểm tra các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, các bãi tập kết, mua bán 

than nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sản xuất, kinh doanh than trái 

phép và vi phạm về kỹ thuật an toàn trong sản xuất than. 

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và chủ đầu tư các nhà 

máy nhiệt điện than chủ động nghiên cứu, sử dụng than pha trộn, than nhập 

khẩu cho sản xuất điện để vận hành nhà máy an toàn, ổn định, tin cậy, đảm 

bảo hiệu quả kinh tế và các yếu tố về môi trường theo quy định. 
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- Chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng 

công ty Đông Bắc khai thác than đảm bảo an toàn; cung cấp than kịp thời, 

đảm bảo khối lượng, chất lượng, đúng chủng loại cho các nhà máy nhiệt điện 

than theo Hợp đồng mua bán than đã ký với chủ đầu tư nhà máy. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Rà soát, đổi mới, cải cách thủ tục hành chính trong việc thẩm định, cấp 

phép hoạt động khoáng sản để đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các đề án thăm 

dò, dự án đầu tư mỏ than bảo đảm tiến độ theo Quy hoạch đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

- Khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn 

công tác quản lý, sử dụng đất đai trong khai thác khoáng sản, bảo vệ khoáng 

sản chưa khai thác theo quy định. 

- Khẩn trương hoàn thành việc khoanh định và công bố khu vực khoáng 

sản phân tán, nhỏ lẻ đối với than theo quy định. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về khoáng sản than và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh than. 

4. Bộ Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục 

nghiên cứu, đề xuất các biện pháp liên quan đến quản lý tài chính (hóa đơn, 

thuế, phí, lệ phí), quản lý thủ tục hải quan,… theo hướng phát huy ứng dụng 

công nghệ cao để giảm thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả việc ngăn 

chặn gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh than, đặc biệt là hoạt 

động xuất khẩu than. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than kê khai, đăng 

ký giá bán than; hằng năm thực hiện việc kiểm tra chi phí sản xuất, kinh 

doanh, giá thành than của các đơn vị sản xuất, kinh doanh than trong nước 

theo quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

5. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội 

Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan 

(Quản lý thị trường, Công an, Hải quan...) tăng cường kiểm tra, kiểm soát các 

tuyến biên giới, vùng biển và hải đảo để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt 

động buôn lậu, kinh doanh than trái phép, đặc biệt là thông qua đường biển. 

6. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an (đặc biệt là Công an các tỉnh 

biên giới) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan 

(Quản lý thị trường, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng,...) tiếp tục tăng cường 

các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo 

quy định đối với các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại trong hoạt động 

kinh doanh than trên đất liền và các vùng nước thủy nội địa. 
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7. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan 

tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về hình sự đối với các 

hành vi sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép theo hướng tăng nặng hình 

phạt đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh than trái phép. 

8. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Chỉ đạo các doanh nghiệp được giao quản lý thực hiện điều hành sản 

xuất, kinh doanh than theo cơ chế thị trường, bình đẳng hợp tác và cạnh tranh 

theo pháp luật, bảo đảm hiệu quả sử dụng, bảo toàn và gia tăng vốn nhà nước 

đầu tư vào doanh nghiệp; tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quản 

lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt 

động sản xuất, kinh doanh than 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai 

thác, sản xuất, kinh doanh than để ngăn chặn, xử lý kịp thời việc khai thác, 

sản xuất, kinh doanh than trái phép theo quy định của pháp luật. 

- Khẩn trương ban hành quy định về việc sắp xếp các vị trí bến cảng, kho 

bãi kinh doanh than trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương ở khu vực có khoáng sản than để ngăn 

chặn và phòng ngừa việc lợi dụng để khai thác, chế biến, tiêu thụ than trái 

phép; bảo đảm phát triển hài hòa giữa địa phương và ngành than. Hạn chế tối 

đa việc cấp phép các dự án phát triển kinh tế - xã hội chồng lấn với diện tích 

khoáng sàng trong Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các lực 

lượng liên quan (Thuế, Quản lý thị trường, Tài nguyên và Môi trường, Công 

an, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Tài chính…) tiếp tục đẩy 

mạnh kiểm tra việc thực hiện quy định về môi trường đối với hoạt động sản 

xuất, kinh doanh than trên địa bàn; kiểm tra các tuyến đường vận chuyển, kho 

bãi, cảng tập kết than; duy trì thường xuyên các lực lượng tuần tra, kiểm soát 

trên các tuyến đường bộ, sông, biển để phát hiện, xử lý kịp thời các trường 

hợp kinh doanh than trái phép theo quy định. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các điểm khai thác, kinh doanh 

than trái phép và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy 

định về mua bán than trôi, than phát mại, không để các cá nhân, doanh nghiệp 

lợi dụng hợp thức hóa cho than không có nguồn gốc hợp pháp. Chịu trách 

nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra các hành vi khai thác, kinh 

doanh than trái phép ở địa phương. 
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- Chỉ đạo các đơn vị sử dụng than trên địa bàn rà soát lại các công đoạn 

sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng than, hạn chế thất thoát trong vận 

chuyển, kiểm soát chất lượng, định mức tiêu hao, giảm các khâu trung gian,…; 

cải tiến công tác hạch toán chi phí để giảm tiêu cực, gian lận; tăng cường áp 

dụng khoa học công nghệ, hợp lý hóa sản xuất để tiết kiệm chi phí. 

10. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

Ngoài trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu tại mục 9 trên đây, Tỉnh 

Quảng Ninh có trách nhiệm: 

- Chủ trì cùng với các đơn vị được phép khai thác than trên địa bàn phối 

hợp với các tỉnh, thành phố có liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh 

doanh than rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác quản 

lý, trao đổi thông tin cho phù hợp tình hình thực tế hiện nay để kiểm tra và kịp 

thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khai thác, kinh doanh than. 

- Chỉ đạo chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động 

khai thác và kinh doanh than trên địa bàn. 

11. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty 

Đông Bắc và các đơn vị được phép khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh 

doanh than  

- Quản lý chặt chẽ ranh giới mỏ được giao; tăng cường công tác quản lý 

nguồn than từ nơi khai thác, trên đường vận chuyển đến các kho bãi, cảng tiêu 

thụ; quản lý tốt các phương tiện vận chuyển than đi tiêu thụ nội địa; quản lý 

chặt chẽ đất đá thải mỏ, bã sàng, đá xít có than. 

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các đề án thăm dò, dự án đầu tư mỏ than 

theo Quy hoạch để trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. 

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế cung cấp than cho các hộ tiêu thụ 

trong nước; tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

theo quy định các hoạt động sản xuất, kinh doanh than trái phép trong ranh 

giới quản lý được giao. 

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị 

liên quan xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc 

quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ được giao; thường xuyên cung cấp 

thông tin có liên quan cho địa phương có hoạt động sản xuất, kinh doanh than 

về các quy định tiêu thụ than để phối hợp quản lý. 

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định 

về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động, các quy định của pháp luật 

về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động thăm dò, khai 

thác, chế biến và kinh doanh than. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nâng cao 

năng suất lao động trong khai thác than; đa dạng hóa phương thức sàng tuyển, 

chế biến than để sản xuất tối đa các chủng loại than theo nhu cầu sử dụng của 

các hộ tiêu thụ, đặc biệt là các chủng loại than cho sản xuất điện. 
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- Rà soát, tính toán năng lực cung cấp than (kể cả sản xuất trong nước, 

nhập khẩu, pha trộn than) cho các hộ tiêu thụ để xây dựng và thực hiện kế 

hoạch cụ thể về khai thác và nhập khẩu than, bảo đảm cung cấp đủ, ổn định 

than trong dài hạn với giá cạnh tranh cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác. 

- Phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than đàm phán, ký hợp 

đồng mua bán than dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho sản xuất điện và thực 

hiện nghiêm theo hợp đồng; bảo đảm cung cấp đủ khối lượng, đúng chủng 

loại và đáp ứng tiến độ giao than cho các nhà máy theo hợp đồng đã ký. 

- Chủ trì, phối hợp với các nhà máy nhiệt điện than xây dựng và tổ chức 

thực hiện kế hoạch cung cấp than theo tháng, quý phù hợp với diễn biến của 

thời tiết và kế hoạch sản xuất điện của từng nhà máy để bảo đảm cung cấp đủ, 

ổn định than theo hợp đồng đã ký. 

- Rà soát hệ thống cơ sở hạ tầng, kho cảng tại khu vực miền Trung và 

miền Nam để chủ động nghiên cứu đề xuất xây dựng các phương án, kho 

trung chuyển dự trữ than bảo đảm cung cấp đủ và ổn định cho các nhà máy 

nhiệt điện than. 

12. Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than 

- Chịu trách nhiệm thu xếp nguồn than hợp pháp để cung cấp trong suốt 

thời gian tồn tại của nhà máy; thường xuyên rà soát, tính toán nhu cầu sử 

dụng than (than sản xuất trong nước, than nhập khẩu, than pha trộn) cho sản 

xuất để xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm cung cấp đủ, ổn định than 

cho hoạt động của nhà máy.  

- Đối với việc sử dụng than trong nước: Chủ đầu tư nhà máy mua than từ 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc 

hoặc từ các doanh nghiệp khác có nguồn gốc than hợp pháp theo quy định, đảm 

bảo giá than cạnh tranh và hiệu quả.  

- Đối với than nhập khẩu, than pha trộn: Chủ đầu tư nhà máy trực tiếp 

nhập khẩu hoặc mua than qua đầu mối là Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc hoặc qua doanh nghiệp khác, 

bảo đảm nguồn than hợp pháp theo quy định, giá than cạnh tranh và hiệu quả. 

- Chủ động đàm phán, ký hợp đồng mua bán than dài hạn, trung hạn, 

ngắn hạn với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng 

công ty Đông Bắc, các doanh nghiệp cung cấp khác và thực hiện nghiêm theo 

hợp đồng đã ký; phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp than xây dựng kế 

hoạch cấp than theo tháng, quý phù hợp với diễn biến của thời tiết và kế 

hoạch sản xuất điện để bảo đảm cung cấp đủ, ổn định than cho nhà máy. 

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng tiếp nhận than (cầu 

cảng, nạo vét luồng, thiết bị bốc dỡ, kho bãi tiếp nhận than,...) và duy trì sẵn 

sàng, đầy đủ lượng than dự trữ định mức trong kho bảo đảm đáp ứng nhu cầu 






