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V/v tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về khoáng sản, tài nguyên 

nước, đê điều, phòng chống thiên 

tai trên trên địa bàn tỉnh 

 

                               

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, 

Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk; 

- Cục Thuế tỉnh; 

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

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 

Hòa Bình tại Công văn số 4456/VPCP-CN ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 01 năm thực hiện công tác phòng ngừa, 

xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh 

khoáng sản và bảo vệ đê điều; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn 

Thành tại Công văn số 4871/VPCP-CN ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi 

toàn quốc năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm 

các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế 

biến, sử dụng khoáng sản và pháp luật về đê điều(1); tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là quản lý, bảo 

vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, đê điều, phòng, chống thiên 

tai đến các tổ chức, cá nhân để biết, thực hiện theo quy định. 

1 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo 

vệ lòng bờ, bãi sông; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công 

tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chỉ thị số 

24/CT-TTg ngày 07 /10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và ý kiến 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 10288/UBND-NNMT ngày 16/11/2020 về việc triển khai 

Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2228/UBND-KT ngày 18/3/2020 về việc 

tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cát, sỏi lòng sông.
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 

quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

-  Tăng cường kiểm tra giám sát và yêu cầu các đơn vị được cấp phép hoạt 

động khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, thống kê trữ 

lượng sau khai thác hằng năm tại các dự án khai thác khoáng sản đặc biệt là khai 

thác cát lòng sông, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo Thông 

tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng được phép khai 

thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác thác và quy trình, 

phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khai thác thực tế. 

-  Có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các mỏ khai thác khoáng 

sản, đặc biệt là các mỏ khai thác cát, sỏi về công tác chấp hành pháp luật khoáng 

sản trong quá trình hoạt động khai thác như cắm mốc khu vực khai thác, vượt 

quá số lượng phương tiện khai thác, khai thác không đúng vị trí, tọa độ, khai 

thác vượt độ sâu cho phép …, có dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh và xử 

lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. 

-  Rà soát công tác ký quỹ, phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với 

các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp theo quy định; 

kiểm tra, yêu cầu các mỏ khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm công tác cải 

tạo phục hồi môi trường theo phương án đã được phê duyệt. Tham mưu UBND 

tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm 

-  Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép 

khai thác khoáng sản đối với các đơn vị vi phạm nhiều lần, thực hiện không 

đúng các nội dung được quy định tại 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 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5839/UBND-

NNMT ngày 07/7/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-

CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và 

bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.  

-  Đẩy nhanh tiến độ tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản 

(đặc biệt là đất làm vật liệu san lấp) để tổ chức quản lý cấp phép khai thác theo 

quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời nhu cầu khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường phục vụ các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh 

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, kinh doanh cát, sỏi tại bến bãi 

tập kết kinh doanh khoáng sản, xử lý triệt để các bến bãi kinh doanh trái phép 

theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ 

đạo 138/CP tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Văn 

phòng Chính phủ. 

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan: 

- Hướng dẫn các quy định về các quy chuẩn kỹ thuật trong việc sử dụng 

cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng. 

-  Căn cứ nhu cầu thực tế tại địa phương, tiến hành tính toán cân đối cung 
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cầu cát xây dựng và vật liệu san lấp, sử dụng vật liệu thay thế có sẵn tại địa 

phương theo Công văn số 1421/BXD-VLXD ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Xây dựng về việc tình hình cung cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng 

cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên theo ý kiến chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 15 

tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận tại cuộc họp 

đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi. 

5. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

-  Hướng dẫn các đơn vị được cấp phép hoạt động khai thác thực hiện cấp 

đăng ký phương tiện thủy nội địa (nếu có) hoạt động khai thác cát theo quy định. 

-  Xác định phạm vi, quy mô, ranh giới các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ 

an toàn luồng tuyến, các công trình trên sông thuộc thẩm quyền quản lý; thông 

báo kế hoạch, thời gian thực hiện hoạt động nạo vét trong vùng nước đường 

thủy nội địa hàng năm (nếu có); tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư 

thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng; xử lý nghiêm các trường hợp 

thực hiện không đúng thiết kế. Phối hợp xử lý các trường hợp lợi dụng việc nạo 

vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép. 

6. Cục Thuế tỉnh 

-  Tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đơn 

vị, doanh nghiệp không có giấy phép khai thác khoáng sản nhưng có kê khai nộp 

thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 

-  Khi thanh tra, kiểm tra thuế tại các đơn vị thi công công trình có sử 

dụng cát, đất san lấp phải yêu cầu cung cấp hóa đơn, chứng từ chứng minh có 

nguồn gốc hợp pháp từ các mỏ khai thác khoáng sản. 

-  Thực hiện công tác quản lý thuế; tuyên truyền, hướng dẫn chính sách 

thuế cho người nộp thuế, quản lý thu thuế tài nguyên theo quy định của Luật 

quản lý thuế; tổ chức kiểm tra, thanh tra chấp hành nghĩa vụ thuế đối với các tổ 

chức, cá nhân khai thác khoáng sản.  

-  Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ 

quan thuế một cách thường xuyên, liên tục nhằm sớm phát hiện những doanh 

nghiệp có rủi ro cao về thuế để tiến hành thanh tra, kiểm tra.  

-  Cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường sản lượng khai 

thác khoáng sản hành năm của người nộp thuế.   

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

-  Thực hiện tốt Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 

của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam nhằm ngăn chặn có hiệu quả đối với hành vi khai thác khoáng 

sản trái pháp luật trong khu vực biên giới. 

-  Chỉ đạo các Đồn Biên phòng ngoài việc thực hiện chức năng quản lý 

Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh có trách nhiệm phối hợp với các 

cấp, các ngành có liên quan tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa 



4 
 

phương phát hiện xử lý, cung cấp thông tin kịp thời về hoạt động khai thác 

khoáng sản trái phép và đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái 

phép xảy ra trong khu vực biên giới. 

8. Công an tỉnh: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của 

lực lượng, tập trung vào chế tài xử lý các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật về 

khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản trái phép, bảo vệ 

đê điều; kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ việc liên quan nhằm nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân; vận 

động quần chúng, nhân dân tích cực tham gia phát hiện tố giác các hành vi vi 

phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản góp phần nâng cao hiệu quả phòng 

ngừa, đấu tranh.  

-  Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành 

liên quan trong công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với hoạt 

động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, vi phạm quy định về khai thác 

khoáng sản. 

-  Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát môi trường chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo 

thẩm quyền đối với hoạt động khai thác cát sỏi trái phép; vận chuyển và kinh 

doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn.  

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ đê điều, 

phòng chống thiên tai. Phát động các phong trào bảo vệ an toàn đê điều, an toàn 

đập thủy lợi tới tổ chức và quần chúng Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tự 

giác thực hiện nghiêm túc và tích cực tham gia hoạt đông phòng ngừa, đấu tranh 

với những vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh 

doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều và các vi phạm khác có nguy cơ ảnh hưởng 

đến an toàn đê điều, hành lang thoát lũ. 

-  Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương liên quan quản lý 

hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi theo quy định của Luật Thủy lợi; bảo vệ lòng, bờ bãi sông gắn với yêu cầu về 

chỉnh trị sông, cải tạo cảnh quan ven sông theo quy định tại Nghị định số 

23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và các quy định 

pháp luật liên quan. 

10. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk: phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc 

vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, đặc biệt là cát, sỏi, đất làm vật liệu san lấp 

không rõ nguồn gốc. 

11. Sở Nội vụ: chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm điểm, xử lý trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân (thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý) không 

thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, để xảy ra tình trạng vi phạm trong 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn kéo dài không xử lý triệt để theo văn bản chỉ 
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đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn lập quy hoạch 

tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, bổ sung hệ thống bến, bãi tập 

kết cát, sỏi lòng sông vào Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột: 

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ đê 

điều, phòng chống thiên tai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; vận động 

các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn không khai thác, tập kết, kinh 

doanh, vận chuyển khoáng sản trái phép; tổ chức cấp đăng ký cho các phương 

tiện thủy nội địa khai thác cát theo thẩm quyền được phân cấp (nếu có).  

-  Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện  nghiêm  túc 

các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tránh tình trạng các đối tượng 

lợi dụng các cấp, các ngành đang tập trung phòng, chống dịch Covid-19 để khai 

thác khoáng sản trái phép; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật 

(trong đó chú ý đối với các mỏ khai thác cát, các dự án duy tu, nạo vét luồng, hồ 

thủy lợi, thủy điện có thu hồi sản phẩm sau nạo vét). 

-  Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, 

nhất là cấp xã trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nếu để xảy ra 

hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài trên địa bàn quản lý mà không 

có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả. 

-  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện 

trước Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý cát, sỏi lòng sông; nếu để xảy ra 

tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; lợi dụng việc nạo vét, khơi thông 

luồng, hồ thủy lợi, thủy điện để khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn quản lý. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Văn phòng Chính phủ (để B/c); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để B/c); 

- Tổng cục Thủy lợi (để biết); 

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (để biết); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh (để B/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh (để biết); 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Các phòng: TH, KT, CN; 

- Lưu: VT, NNMT (Trung.06b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Y Giang Gry Niê Knơng 

 

 

 


		2021-08-26T17:49:56+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-27T08:26:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-27T08:26:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-27T09:34:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




