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CHỈ THỊ 
 

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với  
hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên sông, suối 

 
Thực hiện  Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai, công tác quản 

lý nhà nước của các ngành và UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đối với các hoạt 
động khai thác cát, sỏi, vàng sa khoáng trên sông, suối đã từng bước được tăng cường, đi vào nề nếp, 

đúng quy định, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động khai thác cát, sỏi và vàng sa khoáng trái phép trên sông, 

suối lại tiếp tục xuất hiện, gia tăng và diễn biến phức tạp, một số địa bàn vẫn còn tình trạng tàu cuốc 

neo đậu, khai thác khoáng sản trái phép dưới nhiều hình thức, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, 

làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, suối, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng 

đến giao thông đường thuỷ, đời sống, sản xuất của nhân dân và các công trình công cộng, gây bức xúc 

cho dư luận và nhân dân. Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật chưa được quan tâm đúng mức; việc quản lý tài nguyên khoáng sản ở một số địa 

phương, đặc biệt là ở cấp xã được quan tâm nhưng chưa đi vào chiều sâu; công tác thanh tra, kiểm tra 

chưa thường xuyên, việc xử lý vi phạm chưa cương quyết; sự phối kết hợp giữa các ngành, các địa 

phương còn thiếu chặt chẽ. 
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động khai thác khoảng sản trên sông, suối theo quy định của pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

chỉ thị: 
1. Không cho phép các loại tàu, thuyền và phương tiện có lắp đặt hệ thống gầu xúc gắn với băng 

tải (sau đây gọi chung là tàu cuốc) neo đậu hoặc sử dụng để khai thác khoáng sản trên sông, suối thuộc 

phạm vi tỉnh Lào Cai. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại Công văn số 1860/UBND-CN 

ngày 06/8/2009 về việc tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi, vàng sa khoáng trên các sông, 

suối; chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và 

kiên quyết xử lý ngay từ đầu đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng bến bãi tập kết không đúng theo quy 

định, khai thác, vận chuyển cát, sỏi, vàng sa khoáng lòng sông, suối không có giấy phép hoặc có giấy 

phép nhưng hoạt động không đúng nội dung của giấy phép và các quy định của pháp luật. Tiến hành 

truy quét, xử lý, tịch thu các tàu cuốc tham gia khai thác khoáng sản trên sông, suối; đối với các tàu 

cuốc đang neo đậu yêu cầu chủ phương tiện phải di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Lào Cai; nếu chủ 

phương tiện là người cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai yêu cầu phải trục vớt tàu cuốc lên bờ và đăng ký 

với UBND cấp xã để quản lý, giám sát. 

b) Giao Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến 

nhân dân để phối hợp giám sát; thường xuyên tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm 

quyền các hoạt động khai thác, sử dụng bến bãi tập kết khoáng sản trái phép và các tàu cuốc neo đậu 

hoặc tham gia khai thác khoáng sản trên sông, suối; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các tàu 

cuốc đã trục vớt lên cạn và đăng ký tập kết tại địa phương; nghiêm cấm UBND các xã, phường, thị trấn 

cho phép những người từ nơi khác đến tạm trú để khai thác khoáng sản trái phép. 

c) Khi phát hiện có tàu cuốc hoặc hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông, suối Chủ 

tịch UBND cấp xã phải có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo ngay cho 

Chủ tịch UBND cấp huyện để tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; 
những vấn đề vượt quá thẩm quyền, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện phải lập hồ sơ để báo cáo và 

trình UBND tỉnh để xử lý. Địa phương nào xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép hoặc có 



tàu cuốc neo đậu trên sông, suối mà không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền và 

không báo cáo với Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

d) Đối với các vùng thuộc khu vực biên giới, vành đai biên giới, UBND cấp xã, cấp huyện có 

trách nhiệm chủ động phối hợp với các Đồn Biên phòng trong công tác quản lý, theo dõi, phát hiện và 

xử lý đối với các tàu cuốc neo đậu và các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

a) Chịu trách nhiệm chung về việc quản lý con người, phương tiện cư trú, đi lại và hoạt động 

trong khu vực biên giới theo Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 30/9/2000 của Chính phủ về quy chế 

khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b) Chỉ đạo các Đồn Biên phòng và lực lượng Biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 

hoạt động khai thác khoáng sản trên sông, suối thuộc vành đai biên giới và khu vực biên giới; khi phát 

hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép hoặc tàu cuốc trong khu vực biên giới, Đồn trưởng các 

Đồn Biên phòng phải tổ chức ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo ngay với UBND 

cấp huyện và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; nếu trong khu vực biên giới còn có tàu cuốc neo đậu hoặc 

xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép mà Đồn Biên phòng quản lý địa bàn không có biện 

pháp xử lý vi phạm và không báo cáo với Chủ tịch UBND huyện và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh thì 

Đồn trưởng phải kiểm điểm trách nhiệm trước Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức cho nhân dân, trong đó tập trung triển khai ở 

các địa bàn phân bố dọc theo các sông, suối thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép nhằm tăng 

cường sự phối hợp giám sát của nhân dân. 

b) Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong công tác kiểm tra, truy quét, xử lý 

hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông, suối. Chủ động tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất 
về tình hình quản lý, bảo vệ khoáng sản của cấp huyện và hoạt động khoáng sản trên sông, suối trên 

địa bàn toàn tỉnh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình công tác quản 

lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh và đề xuất các biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý khoáng sản trên sông, suối. 

c) Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin khai thác cát, sỏi lòng sông phải đúng theo quy hoạch, 

đúng quy định của Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các quy 

định của Luật Khoáng sản và chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại Công văn số 1473/UBND-CN ngày 

29/6/2009. Thường xuyên theo dõi, rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh thu hồi các giấy phép khai thác 

cát, sỏi mà chủ đầu tư không thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. 
5. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, UBND các huyện, thành phố và các ngành liên 

quan xác định nhu cầu sử dụng cát, sỏi của từng địa bàn theo từng năm, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm căn cứ để quản lý, cấp giấy phép khai thác cho phù hợp với 

nhu cầu thực tế; tổ chức thực hiện quy hoạch vật liệu xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt, thường 

xuyên giám sát, kiểm tra, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung các điểm mỏ 

khoáng sản và các bến bãi tập kết vật liệu cần đưa vào khai thác, sử dụng; xác định các khu vực không 

cho phép khai thác cát, sỏi trên sông, suối để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh 

phê duyệt bổ sung vào bản đồ khu vực cấm hoạt động khoáng sản. 

6. Các cơ quan chức năng: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Trạm quản lý đường sông căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao phải tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ 

phương tiện hoạt động trên sông, suối vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường thuỷ, ô 

nhiễm môi trường; không cho phép các phương tiện tàu cuốc đăng ký, đăng kiểm để sử dụng vào mục 

đích khai thác khoáng sản trên sông, suối thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai. 

7. Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức tịch thu, bán thanh lý, 

đấu giá các phương tiện, tang vật vi phạm theo quy định; tiếp nhận và tổ chức bán thanh lý, đấu giá các 



phương tiện, tang vật vi phạm do các Đoàn kiểm tra của huyện, thành phố tạm giữ nhưng vượt quá 

thẩm quyền giải quyết của địa phương. 

8. Tổ chức thực hiện 

Các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn 

nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các 

đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, giải quyết./. 
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