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Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

  

 Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có tổng số 19 tuyến đê với chiều dài khoảng 

374km, tổng diện tích đất bãi ngoài đê khoảng 9.608 ha, có tổng số 373 bến bãi 

ngoài bãi sông, trong đó có 299 bến bãi đang hoạt động (177 bãi vật liệu xây 

dựng, 61 bãi than, 61 bãi đóng tàu, gạch, trung chuyển...), 189 bến đã được chấp 

thuận dự án, 179 bến bãi đã có thủ tục về đất đai, 64 bến bãi có giấy phép hoạt 

động liên quan đến đê điều. Hoạt động bến bãi đã góp phần phục vụ phát triển 

kinh tế, xã hội, đảm bảo nguồn cung cấp, lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, hoạt 

động bến bãi trong thời gian qua còn tồn tại, phát sinh vi phạm trên nhiều lĩnh 

vực có liên quan. 

 Những năm gần đây, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã có nhiều giải 

pháp, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo quản lý, xử lý vi phạm bến bãi, nhưng do 

nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, ý thức chấp hành của doanh nghiệp, của người 

dân chưa thực sự tốt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, 

chính quyền các cấp, các ngành còn hạn chế, chưa thực sự quyết liệt, đồng bộ, 

do đó các hoạt động bến bãi chưa được quản lý chặt chẽ, các vi phạm chưa được 

xử lý hiệu quả.  

 Để tăng cường công tác quản lý hoạt động bến bãi trên địa bàn, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm các 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh 

về công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai, quản lý kinh doanh vật liệu 

xây dựng, khoáng sản... trên địa bàn tỉnh và tập trung thực hiện một số nội dung 

cụ thể sau: 

 1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Khẩn trương rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể tình hình hoạt động và 

công tác quản lý bến bãi trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý hoạt động 

bến bãi ngoài bãi sông, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, 

phường, thị trấn ven đê có biện pháp cụ thể, quyết liệt trong việc phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động bến bãi trên địa bàn. Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh 
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trong việc để xảy ra vi phạm trong hoạt động bến bãi trên địa bàn, đặc biệt là các 

vi phạm mới phát sinh.  

- Căn cứ kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương 

tiếp tục rà soát, quy hoạch các bến bãi ngoài bãi sông đảm bảo các quy định về 

đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, đê điều, phòng chống lũ...từ đó tích hợp 

vào quy hoạch vùng cấp huyện, quy hoạch chung đô thị và báo cáo UBND tỉnh 

tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực 

hiện quản lý theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với 

các bến bãi hiện trạng không đủ điều kiện đưa vào quy hoạch vùng huyện, quy 

hoạch chung đô thị và các quy hoạch khác có liên quan, UBND cấp huyện xây 

dựng kế hoạch dừng hoạt động các bến bãi này. 

 - Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn, quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính về bến bãi theo quy định của 

pháp luật. Hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hoạt động bến bãi tuân 

thủ nghiêm việc cấp phép xây dựng và hoạt động theo quy định của pháp luật về 

đê điều và giám sát việc thực hiện. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện 

để các chủ bến bãi thực hiện các thủ tục để hoạt động. 

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 - Theo dõi, giám sát, tiếp nhận thông tin phản ánh trong công tác quản lý 

hoạt động bến bãi trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, kiến nghị UBND cấp huyện, các 

ngành xử lý theo thẩm quyền và báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo. 

 - Tăng cường, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ bến 

bãi chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động bến bãi. 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện hướng dẫn thực 

hiện thủ tục pháp lý về đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai liên quan đến 

hoạt động bến bãi. Ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, phối 

hợp xử lý theo quy định với các vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, phòng 

chống thiên tai trong hoạt động bến bãi.  

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, các Hạt Quản lý đê: Chủ động phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm trong hoạt 

động bến bãi; thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp 

luật liên quan đến bến, bãi. 

 3. Công an tỉnh: 

 Chỉ đạo các lực lượng Công an từ tỉnh đến huyện, xã chủ động phối hợp 

chặt chẽ với chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng liên quan nắm chắc 

tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các vi 

phạm trong hoạt động bến bãi. 

 4. Sở Giao thông vận tải: 

 Chủ động phát hiện, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền liên quan đến 
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hoạt động bốc xếp hàng hóa của cảng, bến thủy nội địa trong hoạt động bến bãi. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển 

vượt tải trọng cho phép. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của 

pháp luật về đất đai, môi trường đến các chủ bến bãi; Hướng dẫn UBND cấp 

huyện, cấp xã rà soát thủ tục đất đai của các bến bãi để đảm bảo thực hiện đúng 

theo quy định pháp luật; Tăng cường phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt 

động bến bãi. 

 6. Sở Công Thương: 

 Chủ động rà soát điều kiện kinh doanh khoáng sản đối với các bến, bãi 

trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn thực hiện đối với các loại khoáng sản có yêu cầu 

điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị xử lý các vi phạm về điều kiện kinh doanh khoáng sản. 

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án: 

Tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng sử dụng cho các dự án, 

công trình; chỉ cho phép sử dụng các loại vật liệu xây dựng có nguồn gốc hợp 

pháp, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng  đưa vào thực hiện các dự án, công trình 

thuộc phạm vi phụ trách. 

8. Cục Thuế tỉnh: 

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đến các 

chủ bến bãi; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý đối với các 

vi phạm quy định về thuế của các chủ bến bãi. 

9. Cục Quản lý thị trường: 

Tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý các hành vi mua, bán, vận chuyển, 

tiêu thụ, tàng trữ  khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp liên quan đến các 

bến bãi trên địa bàn tỉnh. 

10. Thanh tra tỉnh: 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm 

pháp luật đê điều trong hoạt động bến bãi trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

11. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các cơ quan có liên quan: 

- Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, phát hiện, xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý các vi phạm bến bãi liên quan đến quản lý của ngành theo quy định 

pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì thẩm định các hồ sơ dự án liên quan đến bến bãi có trách 

nhiệm phối hợp đồng bộ với các ngành, địa phương có liên quan từ khâu quy 
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hoạch, xem xét chấp thuận đầu tư, quản lý đất đai, đê điều, môi trường...để hạn 

chế phát sinh những vướng mắc giữa các lĩnh vực trong quá trình quản lý hoạt 

động bến bãi. 

- Chủ động, tích cực hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh 

chóng khi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án bến bãi, 

nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương: 

Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều và các quy định 

trong hoạt động bến bãi trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, 

ngành, đơn vị có liên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

(qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp) để xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN, Ô Chính (10b). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Bản 
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