
1

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /STNMT-TNNKS
V/v triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP và 
Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nam Định, ngày         tháng 5  năm 2020

          Kính gửi:
    - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh;
    - UBND các huyện, thành phố Nam Định;
     - Tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước.

Ngày 24/02/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy 
định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Nghị định có hiệu 
lực thi hành từ ngày 10/4/2020;

Ngày 24/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (thay 
thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017). Nghị định có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 10/5/2020.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của UBND tỉnh về việc 
triển khai thực hiện các Nghị định nêu trên trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng 
sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể chính trị- 
xã hội của tỉnh; UBND các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân 
liên quan đến hoạt động khoáng sản, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 
Nam Định thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Đối với các Sở, Ban, Ngành; đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phổ biến, tuyên truyền và tổ chức 

thực hiện các quy định tại Nghị định 23/2020/NĐ-CP và Nghị định 36/2020/NĐ-
CP đến các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp. 

- Các tổ chức chính trị- xã hội: tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị 
định 23/2020/NĐ-CP và Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ lồng ghép trong 
chương trình phối hợp tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2020 đã ký 
kết với Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Đối với UBND các huyện, thành phố Nam Định:
- Chỉ đạo triển khai tuyên truyền trên phương tiện thông tin, truyền thanh tại 

địa phương các quy định theo Nghị định 23/2020/NĐ-CP và Nghị định 
36/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện theo Nghị định 23/2020/NĐ-CP và Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ.

3. Các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) hoạt động liên quan đến lĩnh vực 
khoáng sản, tài nguyên nước:

3.1. Cơ sở liên quan đến hoạt động khoáng sản:
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- Rà soát các tồn tại và lập kế hoạch triển khai các  biện pháp khắc phục theo 
kiến nghị tại kết luận thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở như: thiếu Thiết kế mỏ; 
Giám đốc mỏ; chưa kê khai, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các khoản 
phí, lệ phí, thuế tài nguyên, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường,... và các nghĩa vụ 
tài chính phải thực hiện hàng năm theo quy định của Luật Khoáng sản 2010.

- Rà soát hồ sơ về cấp phép khai thác khoáng sản, thời hạn khai thác, lập hồ 
sơ đề nghị gia hạn khai thác theo quy định. Thực hiện việc lập bản đồ hiện trạng, 
mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác, thống kê kiểm kê trữ lượng mỏ,... Triển khai 
lập, trình phê duyệt và thực hiện Đề án đóng cửa mỏ sau khi giấy phép hết hạn, cơ 
sở không còn nhu cầu khai thác hoặc hết trữ lượng khai thác theo quy định. 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi và 
khoáng sản khác trên sông, vùng cửa sông ven biển; hoạt động nạo vét, khơi thông 
luồng, tuyến giao thông thủy nội địa trừ duy tu, bảo dưỡng định kỳ các tuyến 
đường thủy nội địa hiện có; Kè bờ, gia cố bờ sông trừ công trình kè bờ, chỉnh trị 
sông để phòng, chống thiên tai; san, lấp, lấn sông, cải tạo cảnh quan các vùng đất 
ven sông; Xây dựng công trình, vật kiến trúc nổi trên sông, xây dựng cầu, cảng 
sông, bến tàu, phà tiếp nhận tàu và các công trình thủy khác trong phạm vi hành 
lang bảo vệ nguồn nước hoặc trong lòng, bờ, bãi sông, hồ triển khai việc chấp hành 
thực hiện các quy định theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thời gian được phép hoạt động khai thác khoáng sản trong ngày, từ 7 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều, không được khai thác ban đêm.

3.2. Cơ sở liên quan đến hoạt động tài nguyên nước:
- Yêu cầu các cơ sở có hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất thuộc 
trường hợp phải có giấy phép nhưng chưa có giấy phép; trường hợp phải nộp tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhưng chưa nộp tiền cấp quyền khẩn trương 
nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, hồ sơ tính tiền cấp quyền về cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết theo quy định.

- Xác định, đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh khu vưc lấy nước sinh hoạt của công 
trình đang khai thác, sử dụng nước theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các 
đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định, các tổ 
chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước 
triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định 23/2020/NĐ-CP và Nghị định 
36/2020/NĐ-CP của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở, Chi cục BVMT;
- TTCNTT; (đăng tải trên website Sở)
- Lưu: VT, TNNKS.

K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Sơn
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