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CHỈ THỊ
V/v tăng cường quản lý và chấn chỉnh các hoạt động

về cát, sỏi sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
_____________________

Trong thời gian qua, thành phố đã đề ra nhiều biện pháp tích cực trong công tác 
quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác cát, sỏi sông nhằm tạo điều kiện cho các 
đơn vị có giấy phép khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, cung cấp khối lượng 
đáng kể cát, sỏi xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư  và xây dựng trên địa bàn 
thành phố; từng b ư ớc ng ă n chặn tình trạng khai thác cát, sỏi sông trái phép. Tuy 
nhiên, việc tổ chức, quản lý các hoạt động về cát, sỏi sông vẫn còn những tồn tại bất 
cập, đó là: Tình trạng khai thác cát, sỏi sông trái phép vẫn thường xuyên diễn ra phức 
tạp trên sông Túy Loan, sông Yên, sông Cu Đê, sông Vĩnh Điện, sông Cẩm Lệ... gây 
sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất đai, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn 
tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều nơi việc khai thác trái phép vào cả ban đêm 
để tránh sự kiểm tra của chính quyền. Trong khi đó, việc phối hợp giữa các sở, ngành 
và chính quyền địa phương chưa được đồng bộ.

Để tăng cường quản lý và chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, nhằm lập lại 
trật tự, kỷ cương hành chính trong công tác quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác, 
chế biến và kinh doanh cát, sỏi sông trên địa bàn thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành 
nghiêm Luật Khoáng sản năm 2005; Quy định quản lý hoạt động khảo sát, thăm dò, 
khai thác, chế biến và kinh doanh cát, sỏi sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban 
hành kèm theo Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của 
UBND thành phố; và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và kinh doanh cát, sỏi sông phải 
được phép của Ủy ban nhân dân thành phố, phù hợp với Quy hoạch đã được phê 
duyệt.

3. Chấm dứt mọi hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và kinh doanh cát, sỏi, 
sông trái phép. Mọi hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định 
hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:



a) Tổng rà soát các loại ghe thuyền và ph ương tiện khai thác cát, sỏi sông của 
nhân dân tại địa phương, cung cấp số liệu cụ thể cho Sở Giao thông Công chính, Sở 
Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở đăng ký, đăng kiểm phương tiện và cấp giấy 
phép hoạt động cát, sỏi sông;

b) Tổ chức, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan và 
UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra các hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi 
sông trên địa bàn, đình chỉ ngay các hoạt động trái phép và xử lý nghiêm theo thẩm 
quyền;

c) Triển khai các biện pháp thích hợp để bảo vệ nguồn cát, sỏi sông chưa khai 
thác tại địa phương; bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên khác; đảm bảo an 
ninh, trật tự xã hội; bảo vệ  tính mạng, sức khoẻ và tài sản của nhân dân, tài sản của 
nhà nước;

d) Chỉ đạo UBND các xã, phường có liên quan trong việc hướng dẫn cho các tổ 
chức, cá nhân lập hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động về cát, sỏi sông theo quy định; 
báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, trình UBND thành phố phê duyệt;

e) Chỉ đạo UBND các xã, phường có liên quan quản lý các khu vực quy hoạch 
khai thác, khu vực cấm khai thác và các biển báo;

f) Tuyên truyền, giáo dục và giám sát việc thi hành luật pháp về khoáng sản trên 
địa bàn;

g) Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
thành phố về tình trạng khai thác cát, sỏi sông trái phép gây sạt lở bờ sông, ảnh 
hưởng đất đai và an ninh, trật tự trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Triển khai thực hiện Quy hoạch quản lý, khai thác cát, sỏi sông đã phê duyệt 

tại Quyết định số 7227/QĐ -UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của UBND thành 
phố.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương:
- Bàn giao các khu vực quy hoạch được khai thác; tổ chức cắm biển báo và bàn 

giao các khu vực cấm khai thác cát, sỏi sông;
- Hướng dẫn và thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố cấp giấy phép thăm dò, 

khai thác và chế biến cát, sỏi sông cho các tổ chức, cá nhân đúng thủ tục, trình tự quy 
định hiện hành;

- Hàng năm tổ chức rà soát và đánh giá lại trữ lượng các khu vực khai thác và 
cấm khai thác, báo cáo UBND thành phố điều chỉnh lại quy hoạch, nếu có thay đổi 
đáng kể;

- Tổ chức công tác kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến cát, sỏi sông.



6. Các Sở: Giao thông Công chính, Thuỷ sản Nông lâm, Xây dựng, Công 
nghiệp, Du lịch; Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các 
cấp trong công tác quản lý Nhà n ước về hoạt động th ăm dò, khai thác, chế biến và 
kinh doanh cát, sỏi sông.

7. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường 
thẩm định, cân đối ngân sách, bố trí kinh phí hàng năm cho các hoạt động trên đây.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực 
hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, 
kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết./.
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