
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

 Số:848/UBND-NC                            Tam Bình, ngày 16  tháng 6  năm 2017 

V/v tăng cường quản lý nhà nước 

và phòng ngừa, ngăn chặn vi 

phạm pháp luật trong hoạt động 

khai thác cát, sỏi lòng sông 

                                   Kính gửi:  

                                         - Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện; 

                                         - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn.                                  

                              
Thực hiện Công văn số 2173/UBND-NC, ngày 06/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường quản lý nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn 

vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông (Đính kèm),   

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1.  Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- 

thị trấn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung nêu tại Công văn số 

2173/UBND-NC, ngày 06/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Công an huyện tăng cường rà soát, quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt 

động nạo vét luồng lạch, khai thác, mở bến bãi tập kết cát, sỏi của các tổ chức, cá nhân; 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán, 

kinh doanh cát, sỏi trái phép.  

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Quy chế phối hợp, trao đổi thông tin 

trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý giữa các lực lượng chức năng với địa bàn giáp 

ranh của các huyện lân cận.  

 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn nâng cao nhận thức, xác định rõ trách 

nhiệm của Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt 

động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép. Địa phương nào để xảy ra vi phạm kéo dài, 

không báo cáo kịp thời về Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, gây bức xúc trong dư luận thì 

người đứng đầu Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở nơi đó phải chịu trách nhiệm theo quy 

định. Trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên của đơn vị, địa phương có hành vi “bảo kê”, 

tiếp tay, bao che, dung túng cho hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép thì tùy tính 

chất, mức độ vi phạm kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.     

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện xem xét có ý kiến chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;          

- TT.HU, HĐND huyện;                                                                                   
- CT, PCT.UBND huyện; 

- Chánh Văn phòng; 

- NC Khối Nội chính;  

- Lưu: VT.                                                                                                

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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