
 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:           /STNMT-KS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Kon Tum, ngày       tháng        năm 2020 

V/v tuyên truyền và tăng cường kiểm 
tra giám sát hoạt động khai thác, 

 tập kết bến bãi, kinh doanh  
khoáng sản cát, sỏi. 

 

        

        Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Các tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 
Giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi. 

  

Thực hiện Công văn số 3499/UBND-NNTN ngày 17 tháng 9 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 123/TTg-CN 

ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 
5195/BTNMT-TNN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông(1). Sở Tài 
nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp 
tuyên truyền Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và 
Luật tài nguyên nước (Đài phát thanh truyền hình địa phương tuyên truyền, phổ 
biến) như sau: 

1. Về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; bãi tập kết khai thác: 

+ Về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông: 

Kiểm tra việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân 
tỉnh cấp Giấy phép khai thác, chấp hành cắm mốc tại thực địa các điểm khép góc 
khu vực, khai thác khoáng sản theo tọa độ đã ghi trong giấy phép và hoạt động 

khai thác trong phạm vi cho phép; chấp hành theo quy định tại Điều 15 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. 

Công khai thông tin của Giấy phép khai thác được cấp được Ủy nhân dân 
tỉnh cấp; khai thác phải chấp hành theo quy định Luật Bảo vệ môi trường, Luật 

khoáng sản, đúng theo quy mô, công suất, dự án khai thác thực hiện nghiêm túc 

theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường, 

phương án cải tạo phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ sông... 
+ Về bãi tập kết khai thác cát, sỏi: 

                                              
(1)  Công văn số 3499/UBND-NNTN ngày 17 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Văn bản số 1231/TTg-CN ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 
5195/BTNMT-TNN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện 
Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông. 
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Việc tập kết cát, sỏi đúng theo tọa độ, vị trí trong Phương án lập được cơ 
quan có thẩm quyền cho phép và theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với các tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy 

phép khai thác cát, sỏi lòng sông: 
Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trên, trong hoạt động 

khai thác cát sỏi, lòng sông. Nếu không chấp hành thì các ngành kiểm tra phát 
hiện tùy theo mức độ vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.  

3. Về lĩnh vực tài nguyên nước: 
+ Bảo vệ tài nguyên nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và phải lấy phòng ngừa là chính, gắn với việc bảo vệ, phát triển rừng, khả 

năng tái tạo tài nguyên nước, kết hợp với bảo vệ chất lượng nước và hệ sinh thái 
thủy sinh, khắc phục, hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. 

+ Hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, xây dựng công trình thủy, khai 
thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, suối, hồ không được gây sạt, lở, 
làm ảnh hưởng xấu đến sự ổn định lòng, bờ, bãi sông, suối, hồ và phải được cơ 

quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn 

bản. 
+ Không được gây sạt, lở bờ sông, suối, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, hồ chứa. 
+ Không làm ảnh hưởng đến các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn 

nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
+ Không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong 

phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. 
+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp 

luật.  

  

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố phối hợp tuyên truyền và tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động khai thác, 
tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các tổ chức, cá nhân cấp phép (theo danh sách); 

- Giám đốc Sở (b/c); 
- Trung tâm CNTT TN và Môi trường (đ/tải); 
- Lưu:VT, TNN, KS. 

                    KT. GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

  Võ Thanh Hải 
 

 


