
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /BC-UBND Trà Cú, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1435/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 
 

Thực hiện Công văn số 2661/STNMT-TTr ngày 14/9/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 

38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Chính phủ và Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 
22/7/2021 của UBND tỉnh; 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH LIÊN QUAN 

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2020, huyện Trà Cú có tổng diện tích tự 
nhiên  31.752,8 ha với đặc điểm có nhiều giồng cát hình cánh cung song song với 

bờ biển. Trên địa bàn huyện có 02 loại khoáng sản đất cát sông và đất giồng cát. 

Khoáng sản được khai thác chủ yếu là cát san lấp với mục đích phục vụ cho san lấp 
mặt bằng các công trình xây dựng, làm đường giao thông, khu dân cư… huyện có 

diện tích đất nông nghiệp nhiều, cục bộ một số khu vực đất canh tác có địa hình gò 

cao theo các giồng cát nên việc cần thiết phải cải tạo ao (hồ), độ cao trong nuôi 
trồng thủy sản, trồng trọt là tất yếu.  

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức của 

người dân về việc tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, sử dụng hợp lý, 
tiết kiệm các nguồn tài nguyên, khoáng sản không ngừng được nâng cao; công tác 

quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn dần đi vào nề nếp và có 

hiệu quả. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn ngày càng diễn 

biến phức tạp, tuy có kiểm tra, giám sát nhưng lực lượng mỏng không thể nắm bắt 
được tình hình hoạt động trên toàn địa bàn, việc khai thác trái phép, không đúng 

quy định vẫn còn diễn ra, chưa được phát hiện kịp thời. Bên cạnh đó, việc thiếu 

trang thiết bị phục vụ công tác thực hiện nhiệm vụ cũng gây khó khăn trong công 
tác kiểm tra, xử lý vi phạm. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Công tác rà soát, quản lý 

Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Cú được thực hiện chung ở 

cấp tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 

1706/QĐ-UBND, ngày 26/9/2012 “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cát lòng sông tỉnh Trà Vinh đến 
năm 2020” và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
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năm 2030” theo Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018. 

Đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quy hoạch cho Công ty 

TNHH Xây dựng Hàm Giang vận chuyển vật liệu tận thu từ việc hạ độ cao bãi 

chứa bùn Định An để san lấp mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện Trà Cú. 
Diện tích bãi chứa bùn là 83ha, khối lượng vận chuyển vật liệu tận thu: 300.000m3. 

Công suất vận chuyển vật liệu tận thu: 100.000m3/năm. Thời hạn thực hiện 03 năm 

(tức đến 29-1-2022). Đến thời điểm hiện tại theo chứng từ công ty cung cấp thì chỉ 
mới khai thác được 55.000m3 (tương ứng chỉ đạt 18,3%).  

2. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền qua trạm truyền thanh cấp xã: phát 32 tin bài. 

- Tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh của Trung tâm Văn hoá - 
Thông tin và Thể thao huyện Trà Cú 39 buổi. 

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Trà Vinh tuyên 

truyền về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản cho các tổ chức cá nhân có phương 
tiện khai thác trên địa bàn huyện được 02 cuộc có 62 người dự. 

- Tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp của các chi bộ, tổ hội, các ngành 

đoàn thể trên địa bàn các xã, phường: 309 cuộc, có 7.679 người tham dự. 

3. Công tác chỉ đạo cụ thể bằng văn bản   

Ủy ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, của tỉnh về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên 

địa bàn huyện cụ thể là Hướng dẫn số: 05 /HD-STNMT ngày 30/9/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc lập phương án vận chuyển đất, cát dôi dư sau khi 

thực hiện cải tạo đất nông nghiệp, hạ độ cao bờ kênh, bãi chứa bùn và các thủ tục 
về môi trường có liên quan;  đồng thời, Ủy ban nhân đân huyện ban hành Quyết 

định số 2831/QĐ- UBND ngày 05/9/2022 về việc kiện toàn tổ công tác kiểm tra 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Cú. 

4. Công tác phối hợp 

 Phối hợp cùng các ngành có liên quan kiểm tra trong lĩnh vực khoáng sản: 

03 trường hợp. 

5. Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn 

Ngày 30/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 

2708/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng 
sản, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện. 

6. Công tác kiểm tra, tuần tra, xử lý 

Tổ công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Cú theo 

Quyết định số 2831/QĐ- UBND ngày 05/9/2022 đã tiến hành kiểm tra hoạt động 

khai thác khoáng sản kết quả như sau: 
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- Tổng số cuộc kiểm tra, tuần tra: 143 cuộc kiểm tra (chủ yếu kiểm tra hoạt 
động khai thác khoáng sản là đất cát giồng, hạ độ cao), có 240 lượt lực lượng tham 

gia. 

- Tổng số đối tượng được kiểm tra: 143 cá nhân. 

- Kết quả kiểm tra, xử lý: 

+ Tổng số đối tượng vi phạm giáo dục, nhắc nhỡ: 42 đối tượng. 

+ Đang tiếp tục xác minh làm rõ: 02 vụ. 

+ Tổng số đối tượng vi phạm bị xử phạt bằng tiền là 07 trường hợp với tổng 

số tiền là 370.076.000 đồng. 

+ Tổng số khối lượng khoáng sản được thu hồi quy đổi bằng tiền: 25.345,5 

m3. 

+ Tổng số tang vật, phương tiện bị tịch thu: 16. 

+ Tổng số đối tượng vi phạm có dấu hiệu tội chuyển cơ quan cảnh sát điều 

tra: 02. (Cụ thể tại Phụ lục đính kèm). 

7. Lực lượng, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác 

- Trang thiết bị phục vụ trong công tác thực hiện nhiệm vụ:  

+ Về phương tiện: Sử dụng chung phương tiện xe chuyên dung để tuần tra 
của Công an huyện; trong các trường hợp mật phục tổ công tác sử dụng xe cá nhân 

để dễ tiếp cận các đối tượng khai thác cát trái phép. 

+ Thiết bị: Chưa được trang bị thiết bị cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, 
xử lý vi phạm như thiết bị định vị GPS, thiết bị xác định khối lượng khai thác, vận 

chuyển… riêng thiết bị camera ghi hình làm bằng chứng chưa được trang bị chủ 

yếu là tự túc. 

8. Công tác tiếp nhận, xử lý tin kiến nghị, phản ánh về hoạt động khai 
thác khoáng sản 

- Tổng số tin đã tiếp nhận: 23 tin. 

- Tổng số tin được xử lý: 23 tin. 

- Kết quả xử lý: 23/23 tin. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Những mặt làm được, nguyên nhân 

- Những mặt làm được: 

+ Công tác giải quyết các vụ việc vi phạm đảm bảo thực hiện đúng quy 

trình, quy định của pháp luật, thực hiện đúng thẩm quyền được giao và xử lý kịp 

thời các hành vi vi phạm pháp luật. 

+ Công tác phối hợp giữa các ban, ngành và chính quyền địa phương trong 

công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn 

ngày càng chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực. 

- Nguyên nhân: 

+ Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

thông qua cuộc họp, qua các văn bản chỉ đạo thường xuyên và sự giúp đỡ về 



4 

chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh 
Trà Vinh. 

+ Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng được quan tâm, có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong 
công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng 

sản trên địa bàn. 

+ Các cơ sở pháp lý về quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm 
hoạt động khoáng sản, khu vực không đấu giá quyền khai thác, bảo vệ khoáng sản 

chưa khai thác ngày càng được hoàn thiện. 

2. Những hạn chế, khó khăn 

- Những hạn chế, khó khăn: 

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản chưa thực sự hiệu 

quả, người dân chưa nắm rõ các quy định pháp luật về khoáng sản. 

+ Số lượng biên chế còn hạn chế; thiếu phương tiện, trang thiết bị phục vụ 
công tác quản lý, kiểm tra; tang vật, phương tiện vi phạm thường là những vật cồng 

kềnh, dễ hư hỏng nhưng chưa có nơi để bảo quản theo đúng quy định trong trường 

hợp tạm giữ phương tiện vi phạm. 

+ Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhưng tình trạng khai thác 

khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra. Các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực khoáng 

sản với thủ đoạn hoạt động tinh vi, thường hoạt động lén lút, khai thác vào ban 
đêm, ngày nghỉ, địa bàn khu vực biển, khu vực giáp ranh với các địa bàn khác. 

+ Một số doanh nghiệp được tỉnh cấp phép khai thác chưa thật sự quan tâm 

chấp hành quy định trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường. 

+ Khó xác định khối lượng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân khai 
thác khoáng sản, không thể kiểm soát khối lượng khai thác theo đúng giấy phép 

được cấp, gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản, thất thu thuế. 

- Nguyên nhân: 

+ Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục nhưng không 

nhận được sự quan tâm, tiếp nhận từ người dân.  

+ Trình độ năng lực chuyên môn về lĩnh vực khoáng sản của một số công 
chức Địa chính – Xây dựng cấp xã còn hạn chế, việc tham mưu xử lý các vụ việc 

cho lãnh đạo địa phương chưa đạt yêu cầu theo nhiệm vụ đặt ra. Nhiều việc không 

được xử lý ở cấp xã, chủ yếu hỗ trợ từ cấp huyện. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề xuất về công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; 

công tác phối hợp giữa các ngành: 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở ngành liên quan, thường 
xuyên tổ chức tập huấn, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác quản lý tài nguyên, 

khoáng sản. 

+ Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời về hoạt động khai thác 
khoáng sản cho tất cả các cơ quan có liên quan để phối hợp kiểm tra, giám sát trên 

địa bàn quản lý, cũng như phối hợp tại các khu vực giáp ranh. 

- Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến 
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công tác quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản: Đề xuất 
tăng thời hạn thực hiện thủ tục xử lý vi phạm hành chính. 

- Kiến nghị đề xuất về con người, kinh phí, phương tiện: Hỗ trợ kinh phí, 

thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; Đầu tư xây dựng 
kho, bãi để lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi 
phạm liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản; các 

trường hợp kinh doanh bến bãi, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép hoặc 

không có nguồn gốc hợp pháp theo thẩm quyền. Xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

- Phối hợp với các ban, ngành tỉnh trong thực hiện Quyết định số 1435/QĐ-

UBND, ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 

10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Hướng dẫn số 05/HD-STNMT ngày 
30/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần 

chúng nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, cung cấp thông 
tin, tố giác, tố cáo tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, khoáng 

sản. Tiếp tục thực hiện phát thanh phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, khoáng 

sản cho cộng đồng năm 2022 trên địa bàn huyện thông qua hệ thống phát thanh của 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.  

- Xây dựng Kế hoạch tập huấn nâng cao kiến thức công tác quản lý nhà nước 

về tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2022 cho đối tượng là công 

chức cấp xã. 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ và đột xuất theo 

quy định. 

Ủy ban nhân nhân huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà 
Vinh tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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