
  
 

 

Kính gửi: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh theo Quyết định số 

2655/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Thông báo số 312/TB-VPUBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trần Anh Thư tại Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện công tác quản lý, kiểm 

tra, xử lý vi phạm trong khai thác, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản 

(cát sông, cát núi) trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Xét Công văn số 2722/STNMT-TT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc rà soát danh mục điểm nóng khai thác khoáng sản 

cát sông, cát núi trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các địa phương còn tình trạng khai 

thác cát sông, cát núi trái phép, cụ thể như sau: 

1. Ban hành kèm theo Văn bản này danh mục các địa phương còn tình trạng 

khai thác cát sông, cát núi trái phép trên địa bàn tỉnh (đính kèm danh sách). Yêu 

cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi còn tình trạng hoạt 

động khai thác khoáng sản cát sông, cát núi trái phép:  

- Tăng cường chỉ đạo, quan tâm kiểm tra, xử lý, cần thiết lập điểm giám sát 

24/24 để ngăn chặn kịp thời không để xảy ra điểm nóng; 

- Thực hiện rà soát, đánh giá lại hiện trạng các bãi vựa chứa cát sông trên 

các địa bàn còn tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trái phép; có 

biện pháp chấm dứt hoạt động đối với các bãi vựa chứa cát sông tại các khu vực 

này; tuyệt đối không cấp phép mới cho các bãi vựa tại khu vực này tránh hình 

thành điểm nóng. 

2. Giao Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh theo Quyết định số 2655/QĐ-

UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát, 

kiểm tra việc thực hiện Thông báo số 312/TB-VPUBND ngày 01 tháng 8 năm 

2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân các huyện, 
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thị xã, thành phố nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản cát sông, cát 

núi trong thời gian tới. 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 

- UBMT TQ Việt Nam tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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DANH MỤC 

Các địa phương còn tình trạng khai thác cát sông, cát núi trái phép 

(Đính kèm Công văn số            /UBND-KTN ngày      tháng 10 năm 2019 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

STT ĐỊA PHƯƠNG GHI CHÚ 

1 Xã Khánh An – xã Phú Hữu, huyện An Phú 

Cát sông 

2 Xã Vĩnh Xương – xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu 

3 
Xã Mỹ Hiệp – xã Tấn Mỹ - xã Long Điền A, huyện 

Chợ Mới 

4 Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên 

5 
Xã An Phú – xã An Cư – xã Vĩnh Trung – xã Thới 

Sơn – xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên Cát núi 

6 Xã Lương Phi – xã Lê Trì, huyện Tri Tôn 
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