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4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành
có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra,
kiểm tra các công trình: Đê điều, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai và các
khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở bờ sông; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ
thị số 447/CT-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh
doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm
hành vi vi phạm theo quy định.
5. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, quản lý nguồn gốc, xuất xứ cát, sỏi vận
chuyển đi trên đường và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các vi phạm theo
quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thẩm định hồ sơ thiết kế khai thác mỏ
nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường đối với các dự án khai thác cát, sỏi.
6. Cục Thuế tỉnh
- Nghiên cứu, có cơ chế quản lý hóa đơn chứng từ (nơi mua hàng, nơi xuất đi)
của các tổ chức, doanh nghiệp.
- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, theo dõi việc kê khai nộp thuế của các tổ
chức, doanh nghiệp khai thác cát, sỏi để so sánh với trữ lượng, công suất đã được cơ
quan có thẩm quyền cấp phép, thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường về tình
hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để kiên
quyết tìm ra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép, lợi dụng mua bán hóa
đơn, làm thất thu thuế, thất thoát nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
7. Công an tỉnh
- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy và Cảnh sát phòng chống
tội phạm về môi trường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm
các đối tượng vi phạm về khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên sông; kết hợp với Thanh
tra Giao thông đường thủy, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý
các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi
phạm các quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, cố tình
vi phạm, vi phạm có hệ thống, đã áp dụng mức cao xử phạt hành chính thì đề xuất xử
lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật.
- Thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhất là những nơi thường xảy ra hiện tượng
khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự; xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép; chủ động phòng
ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi trái
phép. Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cán bộ chiến sỹ được phân công tại
địa bàn xảy ra vi phạm về khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

