
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:              /BTNMT-TNN 

V/v triển khai thực hiện Nghị định  

số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ 

lòng, bờ bãi sông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng 9  năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 24 tháng 2 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi 

sông, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2020. Trong đó, có các quy 

định cụ thể về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông đối với các hoạt động cải tạo lòng, bờ, 

bãi sông, xây dựng công trình thuỷ, khai thác cát sỏi và các khoáng sản khác 

trên sông theo quy định tại Điều 63 của Luật tài nguyên nước về phòng, chống 

sạt, lở bờ, bãi sông.  

Để tổ chức thực hiện Nghị định nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các 

phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác để bảo đảm thực 

hiện nghiêm các quy định của Nghị định. Trong đó, cần lưu ý thực hiện một số 

nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo trọng tâm 

sau đây: 

1. Rà soát, đôn đốc các tổ chức cá nhân là chủ dự án có các hoạt động tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định mà chưa được cơ quan nhà nước phê 

duyệt theo thẩm quyền thực hiện việc đánh giá tác động đến bảo đảm sự ổn định 

của bờ sông và các vùng đất ven sông; bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, khả 

năng tiêu, thoát lũ trong mùa lũ; diễn biến bồi lắng, sạt lở lòng, bờ bãi sông; sự 

suy giảm mực nước sông trong mùa cạn và ảnh hưởng đến các hoạt động khai 

thác nước trên sông.  

2. Tổ chức thẩm định nội dung đánh giá tác động đến lòng, bờ, bãi sông 

đối với các dự án trên địa bàn thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của tỉnh trừ trường hợp quy định tại điểm a, khoản 

2 Điều 21 Nghị định.  

3. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi trên 

sông, hồ, vùng cửa sông ven biển; bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi 

sông thuộc thẩm quyền trên địa bàn. 

4. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, 

bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước đối; tổ chức điều tra, đánh giá quan trắc, 

giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông. 

5. Tổ chức khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai 

thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn, lấy ý kiến các cơ quan theo quy định của 
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pháp luật về khoáng sản, ý kiến của Ủy ban lưu vực sông liên quan (nếu có), gửi 

Bộ Tài nguyên và Môi trường để rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Đặc biệt, đối với hoạt động kè bờ, gia cố bờ sông, san, lấp, lấn sông, cải 

tạo cảnh quan các vùng đất ven sông phải hạn chế tối đa việc lấn sông, thu hẹp 

không gian chứa, thoát lũ của sông. Trường hợp đặc biệt phải lấn sông để thực 

hiện các biện pháp phòng, chống sạt, lở bờ sông, bảo đảm sự ổn định của bờ 

sông, các vùng đất ven sông hoặc các yêu cầu khác về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, 

thì phải gắn với các yêu cầu về chỉnh trị sông, cải tạo cảnh quan ven sông và 

phần diện tích sông bị lấn chỉ sử dụng cho các mục đích công cộng, quốc phòng, 

an ninh, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định, nếu có khó khăn, vướng 

mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Tổng cục: ĐCKS, MT; 

- Vụ Pháp chế; 

- Thanh tra Bộ; 

- Sở TNMT các tỉnh/thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TNN. 
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