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CHỈ THỊ
Về việc nghiêm cấm khai thác ñất, cát,
ñá san hô (ñá gạo) tại ñịa phương ñể ñúc ñá táp lô

Vật liệu xây dựng thông thường tại ñịa phương rất khan hiếm, nhất là cát trắng,
ñá san hô. Trong khi ñó sự biến ñổi khí hậu, nước biển dâng ñã xâm thực làm xói lở
bờ biển xung quanh ñảo, gây thiệt hại ñến diện tích ñất tự nhiên của huyện và tài sản
của nhân dân; tình trạng khai thác trái phép ñất, cát ven biển như hiện nay thì trong
thời gian không lâu huyện Phú Quý sẽ không còn ñất, cát làm vật liệu xây dựng ñể
phục vụ cho nhân dân. Nhận thức ñược vấn ñề này, trong mười năm qua, Ủy ban
nhân dân huyện ñã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản chỉ ñạo các cơ quan, ban ngành,
các ñịa phương tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn
huyện nhằm ngăn chặn kịp thời các vấn ñề nói trên, ñồng thời góp phần ổn ñịnh bờ
biển, bảo vệ cảnh quan môi trường, sử dụng ñất, cát có hiệu quả.
Tuy nhiên trong những năm gần ñây sau khi UBND huyện quy hoạch một số
khu vực cho khai thác cát làm vật liệu xây dựng phục vụ nhân dân trong xây dựng
nhà ở, công trình, vật kiến trúc trên ñịa bàn huyện. Lợi dụng vấn ñề này, một số cơ sở
và nhân dân tiếp tục mua ñất, cát tại các khu quy hoạch ñể ñúc ñá táp lô làm nhanh
chóng cạn kiệt nguồn tài nguyên khan hiếm này tại ñịa phương.
ðể sử dụng ñất, cát tại ñịa phương một cách tiết kiệm, có hiệu quả, bảo ñảm
phục vụ cát xây dựng ñược lâu dài và ñưa công tác quản lý tài nguyên tại ñịa phương
ñi vào nề nếp. Từ những vấn ñề cấp bách trên, UBND huyện Phú Quý tiếp tục chỉ thị
cho các ngành, ñịa phương và toàn thể nhân dân trên ñịa bàn huyện Phú Quý thực
hiện một số nội dung sau:

