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Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Để tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi 
phạm pháp luật về đê điều, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn, 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố 
tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như sau:  

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của tỉnh, chức năng nhiệm vụ được phân 
công cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ để tổ chức triển khai thực hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa 
bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định, một số nhiệm vụ cụ thể đối với các 
ngành như sau: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, 
thành phố và các cơ quan liên quan quản lý tốt các khu vực sông suối trên địa 
bàn; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động làm ảnh hưởng đến dòng chảy tự 
nhiên, gây sạt lở, mất ổn định bờ sông suối, đặc biệt các khu vực đông dân cư, 
khu vực có công trình xây dựng, đất đai đang canh tác của Nhân dân. 

- Kịp thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định để tăng 
cường năng lực quản lý, xử lý các vi phạm về đê điều theo chỉ đạo của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra, định kỳ hàng quý, 
năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn theo quy định. 

b) Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi sát sao các hoạt 
động liên quan đến lĩnh vực khai thác khoáng sản lòng sông, suối, hoạt động 
xâm hại dòng chảy gây nguy cơ cao sạt lở bờ sông, suối để kịp thời phối hợp với 
các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản theo phân công, 
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phân cấp quản lý chuyên ngành; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, 
thẩm định cấp phép khai thác khoáng sản và hậu kiểm tra cấp phép.  

2. UBND các huyện, thành phố 

- Tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan, chỉ đạo chính quyền cơ 
sở tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời 
các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại 
các khu vực sông, suối (cát, sỏi, vàng sa khoáng...), hoạt động vận chuyển, kinh 
doanh cát sỏi, xâm hại dòng chảy tự nhiên, gây bồi lắng, sạt lở, mất ổn định bờ 
sông, suối.... theo thẩm quyền. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và các cơ liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cộng đồng và các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản nói 
chung và hoạt động khai thác cát, sỏi tại các khu vực sông, suối nói riêng, các 
hoạt động làm ảnh hưởng đến dòng chảy, gây sạt lở, mất ổn định bờ sông, suối. 

- Tăng cường công tác giám sát trong việc ngăn ngừa và xử lý vi phạm 
pháp luật về khai thác cát, sỏi lòng sông. Xây dựng và ban hành quy chế quản 
lý, phân công làm rõ trách nhiệm các cơ quan đơn vị trong quản lý khai thác cát, 
sỏi lòng sông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gắn trách nhiệm người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc để xảy ra các vụ việc vi 
phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn. 

- Định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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