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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP  

về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương 

   
 

 Ngày 03 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban  

Chỉ đạo 138/CP đã chủ trì cuộc họp về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt 

động khai thác cát tại các địa phương. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ,  

cơ quan: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra 

Chính phủ, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Văn phòng Chính phủ; đại diện  

Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú 

Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Đồng Nai, Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bến Tre, 

Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Bắc Ninh, Bình Thuận. Sau khi nghe lãnh đạo  

Bộ Công an báo cáo tổng hợp tình hình và ý kiến của các bộ, cơ quan, địa phương, 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã kết luận như sau: 

I. Tình hình khai thác cát trái phép và nguyên nhân 

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, 

địa phương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước và đẩy mạnh đấu tranh 

ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép đã đạt được một số kết 

quả nhất định. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại một số địa phương, tình hình 

khai thác cát, sỏi trái phép phức tạp trở lại. Việc khai thác cát, sỏi trái phép đã 

gây ra nhiều hệ lụy, làm ảnh hưởng xấu đến đê điều, đất nông nghiệp, gây sạt lở 

bờ sông, bãi sông, mất an ninh trật tự tại địa phương. Để xảy ra tình trạng trên 

có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết là các nguyên nhân chủ yếu sau đây:  

- Nhu cầu sử dụng cát, sỏi làm vật liệu san lấp, xây dựng các công trình, 

phát triển hạ tầng ở nước ta trong những năm qua ngày càng lớn trong khi nguồn 

cung không đủ. 

- Hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép được các đối tượng thực hiện bằng 

các thủ đoạn tinh vi, bất chấp pháp luật, đặc biệt tại những đoạn sông giáp ranh 

giữa các địa phương, trong khi lực lượng, phương tiện phục vụ quản lý, kiểm tra 

còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu và việc xử lý rất khó khăn, nguy hiểm.  

Bên cạnh đó, một số địa phương chưa chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý.  
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- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa coi việc ngăn chặn tình trạng 

khai thác cát, sỏi trái phép là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; Ban Chỉ đạo 138 địa 

phương chưa phát huy hết vai trò chỉ đạo ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác cát, 

sỏi trái phép; báo chí đã chủ động vào cuộc nhưng hầu hết mới chỉ ở mức độ đưa 

tin về vi phạm, chưa chú trọng tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật về khai thác 

khoáng sản đối với các doanh nghiệp, người dân. 

- Việc phân công trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, 

đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác 

cát, sỏi còn nhiều bất cập, hạn chế; pháp luật quy định chế tài xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực này chưa đủ sức răn đe.  

II. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 

Để khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối 

với hoạt động khai thác cát, sỏi và kiên quyết ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực này, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc 

một số nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

1. Các Bộ, ngành, địa phương: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3  

năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 325/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 

năm 2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối 

với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.  

- Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương 

trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép; xác định công tác này 

là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương và các bộ, ngành 

chức năng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là đồng chí Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân và Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Tài nguyên và Môi trường, 

Giao thông vận tải địa phương. Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng 

khai thác cát, sỏi trái phép hoặc để tình trạng lợi dụng việc nạo vét, khơi thông 

luồng để khai thác cát, sỏi trái phép và thành lập bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép 

diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền 

tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm 

người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác; kiên quyết xóa bỏ các bến 

bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn trước ngày 31 tháng 7 năm 2019. 

- Chỉ đạo giám sát các chủ đầu tư khi tiến hành ký hợp đồng giao thầu các 

dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng cát, sỏi phải chứng minh bằng văn 

bản về nguồn gốc hợp pháp của cát, sỏi do nhà thầu cung cấp, chỉ phê duyệt, 

thanh toán, quyết toán đối với phần khối lượng cát, sỏi có nguồn gốc hợp pháp. 

Đối với các dự án nạo vét bến cảng, luồng lạch, dòng chảy có thu hồi cát, sỏi, 

chỉ thanh toán khối lượng đã đăng ký khối lượng thu hồi theo quy định. 

- Phân công trách nhiệm cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 

ngành, đơn vị liên quan trong quản lý, xử lý vi phạm nhằm tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực này. Tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi tại những khu vực 
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lòng sông giáp ranh giữa các địa phương; tiếp tục rà soát để điều chỉnh và tổ 

chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi trên địa bàn. 

- Tăng cường vai trò của các cơ quan dân cử và các tổ chức chính trị - xã 

hội ở cơ sở trong việc giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi tại địa phương. 

2. Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) chủ trì,  

phối hợp với các bộ, ngành liên quan: 

- Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hành 

vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết cát, sỏi, tập 

trung vào những địa bàn giáp ranh phức tạp, các dự án, công trình xây dựng sử 

dụng số lượng lớn cát san lấp. 

- Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra một số địa phương để tình trạng  

khai thác tài nguyên, khoáng sản diễn biến phức tạp theo ý kiến chỉ đạo của  

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 31 

tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ. 

- Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật  

trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại các địa phương từ ngày 01 tháng 5  

năm 2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019. 

- Phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chế tài 

xử phạt vi phạm hành chính và xử lý trách nhiệm hình sự đối với các tổ chức, cá 

nhân tham gia khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi trái phép, nhằm tăng tính 

răn đe; tăng cường mở các chuyên án đấu tranh hoạt động khai thác, vận chuyển 

và tiêu thụ cát, sỏi trái phép. 

- Nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp giữa các địa phương, lực lượng 

chức năng trong việc ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, đặc biệt 

tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương; nghiên cứu, đề xuất xây dựng tiêu 

chí đánh giá, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các bộ, 

ngành, địa phương trong công tác đấu tranh chống các vi phạm về khoáng sản, 

trong đó có hoạt động khai thác cát, sỏi. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Nghiên cứu tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, sớm hoàn thiện 

dự thảo Nghị định quy định quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi 

sông, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 4 năm 2019. 

- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 quy định về  

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản  

theo hướng tăng mức xử phạt đối với hành vi khai thác cát, sỏi trái phép,  

trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2019. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản; chủ trì, 

phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra tình hình quản lý, lập, 

phê duyệt quy hoạch về cát, sỏi lòng sông, cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi 

lòng sông, thu hồi cát từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại các địa phương 

trọng điểm, báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp giải quyết lên Thủ tướng 

Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2019. 
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4. Bộ Xây dựng: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong việc lập quy hoạch thăm dò, 

khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm 

cân đối cung cầu cát, sỏi, hạn chế việc khai thác cát tự nhiên, tăng cường  

sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, rà soát sửa đổi, ban hành 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến việc sử dụng các vật liệu thay thế cát tự 

nhiên dùng trong xây dựng và san lấp; các tiêu chuẩn sử dụng cát nhiễm mặn 

làm vật liệu xây dựng, từng bước thay thế cát tự nhiên; khẩn trương xây dựng, 

hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cát nghiền, các vật liệu 

thay thế cát, tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện... nhằm hạn chế khai thác cát tự 

nhiên và bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực quản lý về vật liệu xây dựng và 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các địa phương.  

5. Bộ Giao thông vận tải: 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan lập kế hoạch tổng điều 

tra, kiểm tra các phương tiện thủy, yêu cầu bắt buộc tháo dỡ các máy móc, 

thiết bị dùng để khai thác cát, sỏi trái phép và tịch thu thiết bị, đình chỉ hoạt 

động đối với các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.  

Chỉ cấp đăng ký, đăng kiểm đối với các phương tiện có gắn máy móc, thiết bị 

hút cát, sỏi cho các đơn vị có giấy phép khai thác cát, sỏi tham gia thi công 

nạo vét. Bố trí nơi neo đậu bắt buộc đối với các phương tiện và bến bãi,  

âu thuyền, khu vực tạm giữ, neo đậu phương tiện vi phạm, bảo đảm cho việc 

xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

đường thủy.  

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát các tuyến luồng nạo vét thuộc 

quản lý của Bộ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch thăm dò, khai thác và 

sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn và làm cơ sở cho việc cấp phép thăm dò, 

khai thác và sử dụng, đặc biệt quy hoạch các bến bãi, tập kết cát sỏi của địa phương 

nhằm quản lý chặt chẽ nguồn cát, sỏi. Giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư và các đơn 

vị thi công các dự án nạo vét trong việc tuân thủ các quy định. 

- Nghiên cứu, áp dụng việc gắn thiết bị định vị trên tàu khai thác cát, sỏi; 

phối hợp với các địa phương tổ chức gắn camera an ninh tại các khu vực  

trọng điểm để giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn. 

6. Bộ Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất ban 

hành cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất và 

sử dụng cát nhân tạo, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên làm vật liệu san lấp 

tại các công trình xây dựng. 

- Tăng cường kiểm tra, thanh quyết toán thuế các dự án, công trình có  

khối lượng sử dụng cát, sỏi lớn, đặc biệt là cát san lấp, xác định nguồn gốc  

mua bán cát, sỏi. Siết chặt công tác quản lý hóa đơn thuế đối với việc mua bán 

cát, sỏi, ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ.  
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7. Bộ Công Thương: 

Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, 

kinh doanh cát, sỏi không rõ nguồn gốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm 

việc không khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép, kinh doanh cát, sỏi không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện kinh doanh. 

8. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo  

Trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp 

chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi;  

bảo vệ tài nguyên khoáng sản. 

- Chủ động phát hiện, đưa tin kịp thời và cung cấp tài liệu, chứng cứ về 

hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ở các địa phương để cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục theo 

dõi, giám sát kết quả xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng. 

9. Bộ Quốc phòng: 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan 

chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quản lý chặt địa bàn, phòng, chống  

hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép tại các khu vực do Bộ Quốc phòng quản lý. 

10. Thanh tra Chính phủ: 

Thành lập đoàn thanh tra (trong Quý II/2019) đối với một số địa phương 

để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép gây bức xúc trong dư luận  

xã hội, kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương liên quan 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);  

- TTg, các PTTg (để báo cáo);  

- Văn phòng Trung ương Đảng;  

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- Các Bộ: CA, QP, TNMT, GTVT, XD, NNPTNT, TP, 

TTTT, TC, CT; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- VPCP: BTCN, các PCN, 

  các Vụ: CN, NN, KTTH, PL, TKBT, TH;                                                                  

- Lưu: VT, NC (2), NQH.                                                                                                                       

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Nguyễn Duy Hưng 
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