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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định thời gian hoạt động khai thác khoáng sản cát sông 

 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

167/TTr-STNMT ngày 22 tháng 4 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định thời gian cho phép hoạt động khai thác khoáng sản cát 

sông trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

Hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang chỉ 

được thực hiện từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút trong ngày, không được khai 

thác ban đêm. 

Trừ các trường hợp khai thác để phục vụ cho việc khắc phục khẩn cấp các 

sự cố do thiên tai, bão lũ gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân 

nhưng phải được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm: 

1. Thông báo quy định tại Điều 1 đến các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng 

sản cát sông trên địa bàn tỉnh để biết và yêu cầu chấp hành nghiêm. 

2. Rà soát các văn bản có liên quan để tham mưu điều chỉnh theo thẩm 

quyền, đảm bảo tính thống nhất thực hiện trên toàn tỉnh. 

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố giám sát, kiểm tra việc tuân thủ về thời gian khai thác 

của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn 

tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 2077/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, KTN; 

 - Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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