
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3961 /UBND-TNMT 

V/v đề nghị hỗ trợ phương tiện, thiết bị và 

nghiệp vụ để xác định mức sâu khai thác tại 

mỏ đất  tại núi Cảnh Dương, xã Lộc Thuỷ, 

huyện Phú Lộc 
 

Phú Lộc, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

 

        Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Ngày 02/8/2022, UBND huyện nhận được phản ánh của người dân từ hệ 

thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông 

minh tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có yêu cầu UBND huyện làm rõ nội dung 

về độ sâu khai thác tại mỏ đất tọa lạc tại núi Cảnh Dương, xã Lộc Thuỷ, huyện 

Phú Lộc của Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Lâm nghiệp Long Phụng có đúng 

theo mức sâu khai thác đến cao độ +5m như quy định tại Giấy phép khai thác 

hay không; sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và căn cứ vào các hồ sơ có 

liên quan, UBND huyện Phú Lộc có ý kiến như sau: 

1. Về cơ sở pháp lý để được khai thác mỏ đất 

Mỏ đất tại núi Cảnh Dương, xã Lộc Thủy được UBND tỉnh cấp phép khai 

thác cho Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Lâm nghiệp Long Phụng từ ngày 

06/11/2017, thời hạn khai thác là 6 năm kể từ ngày ký (theo Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 48/GP-UBND), mức sâu khai thác đến cao độ +5m. 

2. Về hiện trạng khai thác 

Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện không có phương tiện, 

thiết bị và nghiệp vụ để xác định chính xác mức sâu khai thác tại mỏ đất, do đó 

UBND huyện kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ nhân lực và 

thiết bị kỹ thuật để đo đạc, xác định mức sâu khai thác để có cơ sở làm rõ nội 

dung phản ánh của người dân nêu trên, cũng như xác định hành vi vi phạm của 

doanh nghiệp và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Trân trọng kính đề nghị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND xã Lộc Thủy; 

- DNTN Xí nghiệp Lâm nghiệp Long Phụng; 

- VP: LĐ và CV; 

- Lưu: VT. 
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