
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN KIM THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /UBND-TNMT
V/v tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, 

xử lý khai thác cát và bến, bãi trái phép trên 
địa bàn huyện trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 

Kim Thành, ngày       tháng 4  năm 2022

    Kính gửi:       - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Công an huyện;

        - Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Hạt quản lý đê huyện,

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2022 cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động được nghỉ dài ngày. Đây cũng là thời gian các đối tượng khai thác đất, cát 
lòng sông trái phép thường lợi dụng để hoạt động nhằm tránh sự phát hiện, kiểm 
tra, xử lý của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp.

Để ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi khai thác đất, cát lòng sông 
trái phép trên địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhà nước về tài nguyên khoáng 
sản trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Công an huyện:
- Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, trinh sát và xây dựng kế hoạch tuần tra, xử lý 

việc khai thác đất, cát lòng sông trái phép trên địa bàn quản lý, đặc biệt là trong dịp 
nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2022 tại các tuyến sông Rạng, sông Lạch Tray, sông Lai Vu 
và Kinh Môn. Tiêu biểu tại các xã: Đại Đức, Liên Hòa, Kim Đính, Tuấn Việt, 
Thượng Vũ và Lai Vu.

- Kịp thời báo cáo Công an tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ đối với các khu vực 
đê, sông giáp ranh với các huyện; phối hợp với UBND các xã, thị trấn công tác 
kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác đất, cát trái phép diễn 
ra trên các tuyến sông, bãi ngoài đê thuộc phạm vi huyện quản lý.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

huyện về phòng, chống khai thác cát, đất trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn. 
Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về 
quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Công khai danh sách các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Hạt Quản lý đê huyện:
Phân công cho cán bộ trực trong dịp nghỉ lễ, tăng cường công tác kiểm tra, tuần 

tra giám sát các tuyến đê sông trên địa bàn, phát hiện, thông tin kịp thời và xử lý 
nghiêm các khai thác cát, đất trái phép, sử dụng xe có tải trọng lớn chở vật liệu là đất, 



2

cát trên đê, chất tải cao quá quy định vi phạm Luật đê điều và Pháp lệnh phòng, chống 
lụt, bão. 

Đôn đốc, hướng dẫn cho các chủ bến bãi hoàn thành các thủ tục trong lĩnh 
vực đê điều theo Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện 
thực hiện Thông báo số 213/TB-ĐKT02 của Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết 
định số 135 về hoạt động bến bãi, tập kết kinh doanh than, cát và các loại khoáng 
sản khác trên địa bàn huyện. Kiên quyết xử lý nghiêm các bến bãi không phép, vi 
phạm các quy định về chất tải, sử dụng phương tiện vận chuyển vượt quá tải trọng 
quy định,...xóa bỏ các bến bãi nằm ngoài quy hoạch.

4. UBND các xã có sông:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, 

đê điều và bảo vệ môi trường cho nhân dân địa phương và các tổ chức, cá nhân; 
yêu cầu các chủ tàu, chủ bến bãi trên địa bàn ký cam kết không buôn bán, khai 
thác, vận chuyển đất, cát trái phép, không có nguồn gốc. 

- Xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng để tuần tra, xử lý kịp thời khi phát hiện 
hoạt động khai thác đất, cát trái phép phải tổ chức ngay lực lượng ngăn chặn, xử lý 
kiên quyết, kịp thời theo thẩm quyền (đặc biệt là các xã: Tuấn Việt, Thượng Vũ, 
Lai Vu, Liên Hòa, Đại Đức, Kim Đính). Đối với các trường hợp phức tạp, cần kịp 
thời báo cáo UBND huyện để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Phát động phong trào quần chúng tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các 
đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi khai thác đất bãi ngoài 
đê, cát lòng sông trái phép gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông 
nghiệp, đe dọa an toàn cầu cống, đê điều.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để 
xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản (đất, cát) lòng sông và sử dụng bãi ven sông 
chứa khoáng sản (cát, sỏi) trái phép, ảnh hưởng đến đất đai, môi trường và đê điều 
trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời báo 
cáo Uỷ ban nhân dân huyện để xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Đài Phát thanh huyện;
- Lưu: VP; (.....b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hưng
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