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THÔNG BÁO 

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 

 

Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 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. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, 

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Cục Quản lý thị 

trường, Cục Hải quan; Thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện, thị xã, thành phố. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường – Trưởng Đoàn kiểm 

tra liên ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả 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; các tham luận của các Sở, ngành, địa phương 

và ý kiến của các thành viên dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh 

Thư kết luận như sau: 

 Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các Sở, ngành, địa 

phương, Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan Trung ương 

đóng tại địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác, 

kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát sông, cát núi) trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, trong công tác này vẫn còn một số hạn chế như: một số doanh nghiệp 

khai thác vượt công suất, ngoài vị trí, quá thời gian quy định theo giấy phép được 

cấp; một số khu vực không đưa vào danh mục cấp quyền khai thác khoáng sản bị 

lấy cắp khoáng sản; còn tình trạng phương tiện xà lan, ghe hút khai thác khoáng 

sản cát sông không phép; việc vận chuyển khoáng sản không có hóa đơn, chứng 

từ; chưa kiểm soát chặt chẽ sản lượng khoáng sản khai thác. 

Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và tăng cường hiệu 

quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có 

liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 
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2020 và khẩn trương thực hiện Dự án “Khoanh vùng cảnh báo sạt lở, xây dựng 

cơ sở dữ liệu địa hình đáy sông và các giải pháp hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra 

tại các sông chính trên địa bàn tỉnh An Giang”. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục khu 

vực cấp phép khai thác khoáng sản, khu vực thực hiện nạo vét thông luồng, chỉnh 

trị dòng chảy hạn chế sạt lở, khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trong năm 2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường 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. Trong đó, nghiên cứu đưa vào quy định: doanh nghiệp 

được cấp phép khai thác khoáng sản vi phạm lần thứ nhất thì tiến hành xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định, vi phạm lần thứ hai thì sẽ không xem xét gia hạn 

giấy phép khai thác khoáng sản khi hết hạn; hành vi khai thác cát sông không phép 

là hành vi xâm hại tài sản của Nhà nước; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu 

đối với địa bàn xã, phường, thị trấn, theo đó, thực hiện kỷ luật khiển trách khi 

không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, 

nếu để tiếp tục tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép thì kỷ luật theo hình thức 

cảnh cáo và luân chuyển cán bộ. Thời gian hoàn thành trong năm 2019. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh xây dựng Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài 

nguyên khoáng sản đến năm 2030 theo quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. 

-  Thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung 

khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với khoáng sản cát sông và 

tổ chức cắm mốc giới hạn các khu vực này, công bố công khai để cộng đồng dân 

cư biết, giám sát. 

- Thực hiện rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục điểm 

nóng khai thác khoáng sản cát sông, cát núi trái phép trên địa bàn tỉnh để có cơ chế 

giám sát, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý. Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2019.  

- Khẩn trương triển khai yêu cầu doanh nghiệp được cấp phép khai thác 

khoáng sản cát sông lắp đặt camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình và việc 

lưu trữ dữ liệu để xác định phương tiện được cấp phép hoạt động trong hay ngoài 

phạm vi cho phép, giám sát thời gian khai thác và là cơ sở giám sát trữ lượng khai 

thác.  

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, 

yêu cầu các phương tiện có lắp đặt các thiết bị bơm hút (xà lan, ghe…) thực hiện 

đăng ký, đăng kiểm đúng quy định (nếu không đăng ký, đăng kiểm thì yêu cầu 

phải tháo gỡ). Đồng thời, nghiên cứu yêu cầu các phương tiện này phải lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình để quản lý. Thời gian hoàn thành trong năm 2019. 

3. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
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trình Hội đồng nhân dân tỉnh cơ chế thu thuế tài nguyên khoáng sản theo sản 

lượng tại giấy phép đã cấp (tránh trường hợp như hiện nay do doanh nghiệp tự 

khai báo sản lượng khai thác) đảm bảo không thất thu cho ngân sách Nhà nước.  

4. Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn các sở, ngành và địa phương trong việc 

mua sắm trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho các Đoàn (Tổ) kiểm tra liên 

ngành của tỉnh, huyện và xã để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm khai 

khác cát lòng sông, cát núi trái quy định của pháp luật 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có hoạt động khai thác 

khoáng sản cát sông, cát núi: 

- Thực hiện rà soát, mua sắm phương tiện, thiết bị, phân bổ đủ kinh phí cho 

đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp xã và có chính sách khen thưởng cho lực 

lượng thi hành công vụ đảm bảo hoạt động kiểm tra được thường xuyên; lập chốt 

giám sát 24/24 tại nơi có điểm nóng về khai thác khoáng sản. Kiên quyết xử lý, 

thay thế Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn buông lỏng công tác quản 

lý để xảy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép, gây bức xúc trong dư 

luận nhân dân. 

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

địa bàn; có biện pháp chấm dứt hoạt động đối với các bãi vựa chứa cát sông tại 

các khu vực điểm nóng về khai thác khoáng sản cát sông trái phép; tuyệt đối không 

cấp phép mới cho các bãi vựa tại các khu vực điểm nóng này. Thời gian hoàn 

thành trong quý IV năm 2019. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ 

quốc các địa phương quan tâm, tăng cường hơn nữa vai trò giám sát đối với các 

hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát sông, cát núi trên địa bàn; xem 

xét, chỉ đạo thành lập các Tổ giám sát cộng đồng tại các vị trí được cấp phép khai 

thác khoáng sản cát sông và các vị trí điểm nóng khai thác khoáng sản cát sông, 

cát núi trái phép trên địa bàn tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị biết và tổ chức 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng; 

- Các Sở: TNMT, TC, GTVT, TP; 

- Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường; 

- Cục Hải Quan; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN, NC; 

- Phòng TNMT huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 
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