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                    Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã. 
   

Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

ngày 12/3/2019 về việc xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác, kinh doanh, 

vận chuyển trái phép đất, cát. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với 

Công an tỉnh thành lập các Tổ công tác nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh 

với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản trái 

phép trên địa bàn tỉnh. Các Tổ công tác đã xây dựng kế hoạch, phân công cán 

bộ, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 

chủ động nắm tình hình, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 

phạm.  

Sau 02 tuần ra quân, 03 Tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 08 vụ cát 

05, đất 03) khai thác, vận chuyển trái phép đất, cát, đã thu giữ 39,9m
3
 cát; kiểm 

tra xử lý 45 phương tiện vận tải đất, cát vi phạm các lỗi: hết hạn kiểm định, 

không đăng ký, không đăng kiểm, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ; xử lý 

một số đơn vị lợi dụng chủ trương cải tạo tận thu đất san lấp phục vụ chương 

trình xây dựng nông thôn mới để bán đất trái phép. Tổng mức xử phạt vi phạm 

hành các trường hợp nêu trên với số tiền là 70.650.000 đồng. Kết quả bước đầu 

ra quân đã góp phần kiềm chế, ngăn chặn khai thác đất, cát trái phép. Tuy nhiên, 

tình hình khai thác, kinh doanh, vận chuyển đất, cát trái phép vẫn còn diễn biến 

phức tạp, các đối tượng vì lợi nhuận nên tìm mọi cách để hoạt động vào những 

giờ cao điểm từ nữa đêm đến rạng sáng, ngày nghỉ, ngày lễ…Nguyên nhân để 

xẩy ra tình trạng trên là do một số đơn vị, chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa 

thực sự vào cuộc, một số doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 

cải tạo tận thu đất san lấp phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới đã cố 

tình khai thác đất trái phép bán ra ngoài. 

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các 

huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc và thường xuyên theo tinh thần chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại các Quyết định số 27/2017/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; Quyết định số 

3150/QCPH-HT-NA ngày 30/10/2017 về việc Ban hành Quy chế phối hợp công 

tác quản lý nhà nước về khai thác, vận chuyển và tàng trữ khoáng sản ở khu vực 

giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An và Quyết định số 3753/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2017 về việc Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 



2. Chỉ đạo các phòng chức năng, Chủ tịch UBND cấp xã: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng 

sản trái phép trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; 

thống kê, tổng hợp các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh 

doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn, đặc biệt là cát, sỏi xây dựng để tuyên 

truyền, vận động và yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết không khai thác, 

vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép. 

- Phối hợp với các Tổ công tác do Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành lập khi Tổ công tác yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại 

địa bàn quản lý.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã phối hợp, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, KS. 
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