
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 377 /STNMT-KS 

V/v triển khai và báo cáo kết quả thực 
hiện xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai 

thác cát, sỏi. 

  Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 02 năm 2019 

 

     Kính gửi:   

    - Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; 

                                   - Công an tỉnh; 

                                   - UBND các huyện: Vũ Quang, Hương Sơn,  Đức Thọ,  

                                     Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 738/UBND-NL2 

ngày 01/02/2019 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính 

phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai 

thác cát, sỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ngành, UBND các 

huyện nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-UBND 

ngày 26/5/2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động 

khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh và 

Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về Quy chế phối hợp trong công 

tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi lòng 

sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên 

cát, sỏi và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật; riêng Công an tỉnh đề 

nghị tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

khai thác cát, sỏi.  

Trên cơ sở kết quả thực hiện, đề nghị các sở, ngành, địa phương báo cáo 

tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi trên địa bàn, 

tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, các bến bãi kinh doanh tập kết vật liệu xây 

dựng sai quy định, các giải pháp đã triển khai, kết quả xử lý vi phạm từ tháng 

01/2018 đến nay, các tồn tại và đề xuất hướng xử lý cụ thể gửi về Sở Tài nguyên 

và Môi trường trước ngày 31/3/2019 để Sở có căn cứ tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện 

nêu trên khẩn trương thực hiện. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             

   GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

     Hồ Huy Thành 
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