ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2742/UBND-KT

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 7 năm 2022

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về
hoạt động khoáng sản cát, sỏi lòng sông

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công
Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản
số 1215/STNMT-KS ngày 11/7/2022 về việc báo cáo nội dung phản ánh của
Tạp chí điện tử Kinh tế nông thôn.
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng,
nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, có trách nhiệm: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số
38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng
cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế
biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày
24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông. Thực hiện
nghiêm Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 Quy định về trách
nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Tuyên Quang; Quy chế phối hợp trong quản lý khoáng sản chưa khai
thác giữa các tỉnh có địa bàn giáp ranh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực
giáp ranh, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Tăng cường kiểm
tra, thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động khoáng sản; xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục rà soát, chỉ đạo và yêu cầu
các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh (các doanh nghiệp đang
phải tạm dừng khai thác; các doanh nghiệp đủ điều kiện, đang khai thác cát
sỏi) trong việc hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thẩm định hồ sơ, thực hiện khai
thác theo đúng phạm vi ranh giới mỏ, đúng dự án, thiết kế mỏ đã được phê
duyệt,… và đảm bảo thời gian khai thác theo quy quy định; phải ký hợp đồng
vận chuyển với tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển đáp ứng các yêu
cầu về điều kiện hoạt động của phương tiện theo quy định của pháp luật có
liên quan về giao thông đường thủy nội địa và quy định trong Giấy phép khai
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thác khoáng sản. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo Nghị
định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý
cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; xử lý nghiêm theo quy định
các trường hợp vi phạm.
3. Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ chuyển đổi thiết bị khai thác từ tầu
cuốc sang tầu hút của các doanh nghiệp làm cơ sở điều chỉnh nội dung giấy
phép khai thác theo quy định.
4. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn
thiện hồ sơ đăng ký, đăng kiểm các phương tiện, thiết bị khai thác cát, sỏi
lòng sông (tầu, thuyền hút cát và tầu hút hoán cải từ tầu cuốc) và các
phương tiện vận chuyển cát, sỏi khác theo quy định; chủ trì, phối hợp Công
an tỉnh, Tổ công tác 1242 kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng
phương tiện tầu, thuyền khai thác, vận chuyển cát, sỏi không đủ điều kiện
hoạt động và neo đậu tầu, thuyền trên sông không đúng quy định; hoàn
thành, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày
10/8/2022./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên KS;
- Lưu VT (Đ.20).
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Tạ Văn Dũng

