
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-ĐĐ&KS Cao Bằng, ngày 12 tháng 11 năm 2021 

V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định về quản lý cát, 

sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và cơ 

chế phối hợp, trách nhiệm của người đứng 

đầu trong phối hợp quản lý, bảo vệ cát, sỏi, 

lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; 

- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; 

- Các Phòng quản lý, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31, Điều 32 Nghị định số 23/2020/NĐ-

CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng 

sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2020 thì 

UBND cấp tỉnh phải xây dựng nội dung quản lý; xây dựng quy chế phối hợp; 

xây dựng và ban hành phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên 

địa bàn, trong đó có việc quy định trách nhiệm và xử lý người đứng đầu các sở, 

ngành và chính quyền cấp huyện, cấp xã. 

Hiện nay, nội dung phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và 

tích hợp vào Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng để xin ý kiến các sở, ban, ngành, đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt. 

Triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 

2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, 

bãi sông và Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc xây 

dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo 

vệ lòng, bờ, bãi sông và cơ chế phối hợp, trách nhiệm của người đứng đầu trong 
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phối hợp quản lý, bảo vệ cát, sỏi, lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

(có dự thảo gửi kèm theo Công văn này). 

Để tuân thủ đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, trình ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan, 

đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy 

định về quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và cơ chế phối hợp, 

trách nhiệm của người đứng đầu trong phối hợp quản lý, bảo vệ cát, sỏi, lòng, 

bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

(Dự thảo văn bản được đăng tải: Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao 

Bằng, địa chỉ: http://ww.caobang.gov.vn, trong mục: Lấy ý kiến dự thảo văn 

bản; Trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao 

Bằng, địa chỉ: https://sotnmt.caobang.gov.vn, trong mục Dự thảo văn bản). 

Các văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 12 tháng 12 năm 2021, để tổng hợp, hoàn thiện các nội dung tiếp 

theo (Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu dự thảo trên Trang thông tin điện tử có 

thể gửi ý kiến về địa chỉ mail: phongkhoangsansotnmtcb@gmail.com). 

Sở Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự quan tâm, phối hợp tạo 

điều kiện của các cơ quan, đơn vị để Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn 

thành nhiệm vụ do UBND tỉnh giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm thông tin - VP UBND tỉnh (đăng tải); 

- Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu (đăng tải); 

- Lưu: VT, ĐĐ&KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Chiêm 
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