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

 HUYỆN TAM BÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

 Số:846/UBND-NC                            Tam Bình, ngày 16  tháng 6  năm 2017 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

10/CT-UBND, ngày 13/6/2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

                                   Kính gửi:  

                                         - Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện; 

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

                              

Thực hiện Chỉ thị số 10/UBND-NC, ngày 13/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm 

trong hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh (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 quán triệt sâu sắc và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung 

nêu tại Chỉ thị số 10/UBND-NC, ngày 13/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng, Công an huyện tăng cường tổ chức, kiểm tra các hoạt động khai thác 

cát sông; xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển cát sông trái phép theo 

thẩm quyền; có phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Thống kê, rà soát các chủ phương tiện bơm hút cát trên địa bàn huyện để tuyên 

truyền giáo dục, thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, về môi trường. 

 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn thực hiện nghiêm trách nhiệm chính 

quyền cơ sở, cùng với người dân giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác cát trên địa bàn 

quản lý, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền.  

Địa phương nào còn tình trạng khai thác cát trái phép, dư luận phản ánh, thì 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương phải chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện.     

 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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