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V/v tăng cường kiểm tra, ngăn 
chặn, xử lý hoạt động khai 
thác khoáng sản trái phép     
dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5                
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày      tháng       năm 2022

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

Dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động được nghỉ tương đối dài (03-04 ngày). Đây cũng là thời gian mà các đối 
tượng khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông, đất sét, đất bãi, …) 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, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái 
phép, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn 
huyện, UBND huyện yêu cầu Công an huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công an huyện: Chỉ đạo các lực lượng Công an tăng cường tuần tra, 
kiểm tra, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ UBND các xã, thị trấn trong việc ngăn chặn, 
bắt giữ, xử lý các trường hợp khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, khoáng sản 
khác trái phép và việc mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản 
không có nguồn gốc hợp pháp; đặc biệt là các vị trí thường xuyên xảy ra khai 
thác cát, sỏi lòng sông trái phép, khoáng sản khác trái phép và việc mua, bán, 
vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trên địa 
bàn huyện.

2. UBND các xã, thị trấn:
- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 

29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản 
lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất 
khẩu khoáng sản và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 
bàn tỉnh tại Công văn số 4763/UBND-VP ngày 29/12/2020.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, Nhân dân tích 
cực tham gia phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái 



2

phép và mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không có nguồn 
gốc hợp pháp.

- Tăng cường quản lý, tổ chức kiểm tra, rà soát các chủ bến, bãi, phương 
tiện vận chuyển, khai thác cát có trên địa bàn; tuần tra, kiểm soát, phát hiện, 
thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của huyện để ngăn 
chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm.

- Yêu cầu các chủ bến, bãi trên địa bàn ký cam kết chỉ mua, bán, vận 
chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản (trong đó có cát) có nguồn gốc hợp pháp; 
rà soát các tổ chức, cá nhân hoạt động bến bãi, nếu chưa có giấy phép phải dừng 
hoạt động và chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã hoàn thiện các thủ tục pháp 
lý theo quy định.

Trên đây là một số nội dung về tăng cường, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý 
hoạt động khai thác khoáng sản trái phép dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 năm 2022, 
UBND huyện Thanh Miện yêu cầu Công an huyện, UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT (02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Tiếp
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