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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 07 tháng 9 năm 2017

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác,
kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản
tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, cụ thể:
Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác
quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định
số 26/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp
trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng
Bình; Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 ban hành Quy chế phối hợp
liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên
cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và nhiều văn bản chỉ đạo khác, do vậy công tác
quản lý khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản nói chung và cát, sỏi nói riêng
đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo trật tự an
toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát,
sỏi trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, làm thất thoát tài nguyên khoáng
sản, gây bất ổn tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, làm thay đổi dòng chảy, sạt lở
bờ sông, đe dọa an toàn đê điều, cản trở giao thông đường thủy nội địa, gây khó khăn
cho công tác quản lý; hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên
sông diễn biến phức tạp, các đối tượng vi phạm đã sử dụng nhiều phương thức, thủ
đoạn tinh vi để khai thác; công tác quản lý của một số địa phương còn buông lỏng,
chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các địa phương và các cơ quan chức năng nơi có
tuyến sông giáp ranh giữa các huyện, các xã chưa chặt chẽ và thường xuyên.
Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà
nước đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi theo đúng quy
định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung
triển khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan giám sát
chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi.

