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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả tại cuộc họp 

kiểm điểm tiến độ di dời, chấm dứt các điểm tập kết, kinh doanh cát  

không đủ điều kiện trên địa bàn Thành phố 

 

Ngày 05/7/2019, đồng chí Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND thành 

phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo (1) kết quả di dời, chấm dứt các điểm tập kết, 

kinh doanh cát không đủ điều kiện trên địa bàn Thành phố (2) kết quả rà soát 

công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy hải 

sản đã giao theo thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá nhân. Tham dự cuộc họp có 

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, 

Kinh tế, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường, Hạt Kiểm lâm, Công an 

Thành phố, Lãnh đạo UBND 16 phường, xã. 

Sau khi nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo (1) kết quả di dời, 

chấm dứt các điểm tập kết, kinh doanh cát không đủ điều kiện trên địa bàn 

Thành phố (2) kết quả rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất 

rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản đã giao theo thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá 

nhân; ý kiến phát biểu, thảo luận của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, 

xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Đối với việc di dời, chấm dứt các điểm tập kết, kinh doanh cát không 

đủ điều kiện: Đến nay, việc di dời, chấm dứt các điểm tập kết, kinh doanh cát 

không đủ điều kiện đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên bên cạnh đó 

nhiều phường, xã chưa giải quyết dứt điểm việc tập kết, kinh doanh cát, sỏi. Để 

đảm bảo hoàn thành việc xóa bỏ các bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn 

Thành phố theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số 

4486/UBND-CN ngày 28/6/2019; các phòng, ban, ngành cần tiếp tục thực hiện 

các nội dung sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- UBND các phường, xã: Tiếp tục tập trung cao độ, triển khai các biện 

pháp, giải pháp để xóa bỏ các bến bãi tập kết cát, sỏi không đủ điều kiện trên 

địa bàn Thành phố, kiên quyết hoàn thành dứt điểm trước 20/7/2019; rà soát 

các đơn vị, các hộ đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, gửi kết quả về 

phòng Tài chính Kế hoạch trước ngày 12/7/2019; Thông báo tới các đơn vị, hộ 

kinh doanh chủ trương của UBND Tỉnh tại Văn bản số 4486/UBND-CN ngày 

28/6/2019. 

- Phòng Tài chính Kế hoạch: Trên cơ sở báo cáo của UBND các phường, 

xã rà soát điều kiện kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh của các hộ không 



đủ điều kiện, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh của những đơn vị vượt thẩm quyền, thời gian xong trước 15/7/2019. 

- Phòng Quản lý Đô thị: Nghiên cứu, tham mưu việc lắp biển cấm xe tải 

trọng trên 10 tấn lưu thông trên tuyến đường Vũng Đục đảm bảo phù hợp với các 

quy định của pháp luật, không ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, thời gian xong 

trước 15/7/2019. 

- Công an Thành phố: tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các 

phương tiện vận chuyển cát, đá sỏi vi phạm như hàng hóa không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ, để rơi vãi vật liệu ra đường... 

- Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cẩm Phả phối hợp với Công an Đường 

thủy, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường tăng cường kiểm tra tuyến biển, 

xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển cát trái phép, các bến bãi tập kết cát, 

vật liệu xây dựng trái phép hoặc không đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

- Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường: Tiếp tục kiểm tra đối với các 

điểm tập kết, kinh doanh cát trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: là cơ quan đầu mối, đôn đốc các đơn vị 

triển khai các nhiệm vụ được giao, tổng hợp tham mưu UBND thành phố báo cáo sơ 

bộ UBND Tỉnh trước ngày 25/7/2019 và kết quả tổng thể vào đầu tháng 8/2019. 

2. Đối với việc rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, 

đất nuôi trồng thủy hải sản đã giao theo thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá nhân: 

- UBND các phường, xã tiếp tục rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, 

quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản đã giao theo thẩm quyền 

cho các hộ gia đình, cá nhân, bám sát Quyết định 3722/QĐ-UBND ngày 

19/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh 

Quảng Ninh. Việc thực hiện rà soát cần phải đảm bảo đẩy đủ nội dung theo đúng 

Kế hoạch số 121/KH-TCT ngày 17/5/2019, trong đó cần làm rõ diện tích do các 

tổ chức, cá nhân đang quản lý, diện tích UBND phường, xã đang quản lý, các hộ 

được giao, chưa được giao, hiện trạng sử dụng đất của các hộ; Báo cáo kết quả 

về UBND Thành phố trước ngày 08/7/2019 qua phòng Tài nguyên và Môi 

trường Thành phố. Thông báo, hướng dẫn các hộ dân đang sử dụng đất rừng, đất 

nuôi trồng thủy sản chưa được cấp giấy hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất rừng, 

đất nuôi trồng thủy sản nộp Trung tâm Hành chính công Thành phố. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: là cơ quan đầu mối, đôn đốc UBND 

các phường, xã thực hiện; tham mưu tổng hợp báo cáo của UBND Thành phố 

báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 10/7/2019. Tham mưu UBND Thành phố cấp 

GCNQSD đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng cho các hộ đủ điều kiện; đề xuất Sở 

Tài nguyên và Môi trường bàn giao 418,32 ha đất rừng đã thu hồi của Công ty 



Lâm nghiệp Hoành Bồ về UBND Thành phố quản lý. Khẩn trương hoàn thành 

công tác giao đất, giao rừng cho các hộ dân. 

Thừa lệnh UBND thành phố, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố 

thông báo các phòng ban và các đơn vị biết để triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, HĐND thành phố (b/c); 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Phòng: QLĐT, TNMT, Kinh tế; TCKH (t/h); 

- Đội Kiểm tra trật tự đô thị môi trường (t/h); 
- Công an Thành phố (t/h); 

- Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cẩm Phả (t/h); 

- Hạt Kiểm lâm (t/h); 

- UBND các phường, xã (t/h); 

- Lưu VT. 

TL. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Cường 
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