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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm
trong hoạt ñộng khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản cát lòng
sông trái quy ñịnh pháp luật trên ñịa bàn tỉnh An Giang
——————

Thời gian qua, công tác quản lý hoạt ñộng khai thác, kinh doanh khoáng sản nói
chung, khoáng sản cát lòng sông nói riêng trên ñịa bàn tỉnh ñã có những chuyển biến
nhất ñịnh; hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh ñã ñáp ứng cơ bản nhu cầu về vật liệu
xây dựng phục vụ các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong và ngoài tỉnh, giải
quyết một phần việc làm cho người lao ñộng ở ñịa phương;
Tuy nhiên, tình hình vi phạm trong hoạt ñộng khai thác, kinh doanh, vận
chuyển và tiêu thụ khoáng sản cát lòng sông trên ñịa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp:
nhiều loại phương tiện có tải trọng lớn khai thác trái phép gần bờ vào ban ñêm, nhiều
bãi vựa tàng trữ cát lòng sông trái phép phát sinh; một số tổ chức ñược cấp phép khai
thác cát lòng sông nhưng tổ chức khai thác không ñúng quy trình quy phạm, khai thác
sai vị trí ñược cấp phép, không ñảm bảo an toàn giao thông; công tác ño, lập bản ñồ
hiện trạng mỏ, báo cáo hoạt ñộng khoáng sản ñịnh kỳ chưa nghiêm túc; ở một số ñịa
phương, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt ñộng khoáng sản chưa
ñược chú trọng; việc phối hợp kiểm tra giữa các cấp, ngành chưa chặt chẽ.
Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên
khoáng sản của một số ñịa phương còn buông lỏng; sự phối hợp giữa các ngành trong
công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ
biến các quy ñịnh của pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản chưa sâu rộng
trong nhân dân; chưa phát huy hết vai trò giám sát của nhân dân và các tổ chức ñoàn
thể trong hoạt ñộng khai thác tài nguyên, khoáng sản; công tác thanh tra, kiểm tra, xử
lý vi phạm chưa kiên quyết, chưa nghiêm minh; lực lượng cán bộ quản lý khoáng sản

