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CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông địa bàn Thành phố Hà Nội

	Thực hiện Chỉ thị số 23/2001/CT-UB ngày 13/7/2001 của UBND Thành phố vể quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông địa phận Hà Nội, các ngành và các địa phương đã phối hợp tăng cường kiểm tra xử phạt, đình chỉ hoạt động của những đơn vị, cá nhân khai thác, kinh doanh cát sông trái phép; UBND Thành phố cũng đã tiến hành cấp phép khai thác cát cho một số doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ theo qui định. Vì vậy hoạt động khai thác cát lòng sông từng bước đi vào nề nếp.
	Tuy nhiên, từ đầu năm 2002 đến nay, hiện tượng khai thác cát trái phép lại diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.
	Để lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động khai thác lòng sông địa phận Hà Nội theo đúng quy định tại Luật khoáng sản và Nghị định số 76/CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc thi hành Luật khoáng sản sửa đổi, UBND Thành phố chỉ thị:
	1 - UBND các quận, huyện, phường, xã thực hiện nghiêm việc cấm các đơn vị, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh cát lòng sông khi chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
	2 - Các quận, huyện, phường, xã ven sông không được cho thuê đất để mở các bến bãi khai thác, kinh doanh cát trái phép và yêu cầu thu hồi ngay các diện tích đã cho thuê nêu trên.
	3 - Giao Sở Công nghiệp chủ trì và phối hợp cùng UBND các quận, huyện và các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành, xử phạt, đình chỉ hoạt động khai thác, kinh doanh cát sông trái phép theo qui định của nhà nước.
	4 - Giao Sở công nghiệp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các quận, huyện có tài nguyên cát trên địa bàn và các ngành có liên quan xác định các địa điểm có thể đưa vào khai thác để tổ chức cho các đơn vị, cá nhân khai thác, kinh doanh cát theo qui định của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện việc giao cho một số doanh nghiệp nhà nước trong ngành vật liệu xây dựng tổ chức một số địa điểm kho bãi chứa cát để phục vụ nhu cầu xây dựng của thành phố.
	5 - Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ngành: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Giao thông công chính, Công an thành phố, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, Chi cục quản lý thị trường, Cục thuế Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện phối hợp triển khai thực hiện ngay Chỉ thị này và báo cáo kết quả về UBND thành phố./.
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