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THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại buổi làm việc                      

với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản về dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị 

số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 12 tháng 02 năm 2014, tại trụ sở cơ quan, Tổng Cục trưởng Nguyễn 

Văn Thuấn đã có buổi làm việc với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản về dự 

thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 

các hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông. Tham 

dự buổi làm việc  có Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương; đại diện các Vụ: 

Khoáng sản, Địa chất, Chính sách và Pháp chế, Văn phòng Tổng cục.  

Sau khi nghe đại diện Tổ soạn thảo trình bày nội dung  

dự thảo; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, Tổng Cục 

trưởng Nguyễn Văn Thuấn kết luận như sau: 

1. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản  

1.1. Tiếp thu chỉnh sửa dự thảo trình Lãnh đạo Tổng cục trước ngày 28 

tháng 02 năm 2014 theo tinh thần sau: 

- Không xuất khẩu cát, sỏi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Việc khai thác cát, 

sỏi thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh của Luâṭ khoáng sản  có tính đến sự  phát triển bền 

vững và lâu dài cho đất nước. 

- Thực hiện đấu giá quyền khai thác cát, sỏi (kể cả nạo vét luồng lạch, cửa 

biển có thu hồi cát) với thời hạn lâu dài và với doanh nghiệp có đủ điều kiện. 

- Tăng cường công tác quản lý bến bãi, khai thác và vận chuyển cát, sỏi. 

- Quy định trách nhiệm người đứng đầu địa phương (đặc biệt là cấp xã và 

cấp huyện) đối với việc để xẩy ra khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên 

địa bàn. 

- Biện pháp xử lý, phương án phối hợp của UBND các tỉnh (giáp ranh) có 

khu vực khai thác, vận chuyển trái phép cát, sỏi.  

- Đề xuất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy hoạch tài 

nguyên cát vùng lãnh thổ hoặc các dòng sông lớn (liên quan đến nhiều địa 

phương) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

1.2. Lập báo cáo trình Lãnh đạo Tổng cục trước ngày 28 tháng 02 năm 

2014 về các nội dung: 



- Thống kê các văn bản, tổng hợp số liệu liên quan đến việc chỉ đạo xuất 

khẩu cát nhiễm mặn; việc thu hồi cát kết hợp nạo vét, khơi thông luồng lạch 

trong thời gian vừa qua (năm 2012, 2013). 

- Đánh giá thưc̣ traṇg công tác quản lý, khai thác cát, sỏi trên địa bàn các 

tỉnh, thành phố thông qua công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản của 

Cục trong thời gian qua. 

1.3. Xây dựng kế hoac̣h tổ chức Hội thảo trưc̣ tuyến với các tỉnh, thành 

phố trên toàn quốc về dự thảo Chỉ thị (Dự kiến tổ chức trong Quý II/2014). 

2. Vụ Địa chất 

2.1. Phối hơp̣ vớ i Văn phòng Hôị đồng đánh giá trữ lươṇg khoáng sản 

quốc gia xây dưṇg Quy định về thăm dò cát, sỏi là phụ lục của Chỉ thị. 

2.2. Xây dựng đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng cát , sỏi trên 

toàn quốc” trình  Lãnh đạo Tổng cục trước ngày 28 tháng 02 năm 2014. 

Trên đây là kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại buổi 

làm việc với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản về dự thảo Chỉ thị thay thế 

Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng 

cục Địa chất và Khoáng sản thông báo để các đơn vị liên quan biết và phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Tổng cục; 
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