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Số: 177/BC-TNMT                 Phú Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị 

thông minh tỉnh về mỏ đất núi Cảnh Dương xã Lộc Thủy 

 

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc. 

 

Thực hiện Công văn số 2953/UBND-TN ngày 02/8/2022 của UBND huyện 

về việc kiểm tra, xử lý phản ánh từ Đô thị thông minh liên quan tới nội dung phản 

ánh: “Tôi là một người dân sống gần mỏ đất của xí nghiệp Long Phụng, tọa lạc 

tại Núi Cảnh Dương, xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, Tỉnh TT Huế. Từ 2018 đến 

nay xí nghiệp này đã và đang khai thác mỏ đất ở khu vực nói trên xảy ra rất 

nhiều bất cập. Tôi xin phản ánh 1 số việc như sau: 

1. Trong giấy phép cấp mỏ do UBND tỉnh đã phê duyệt 06/11/2017. Mức 

sâu khai thác: Đến độ cao +5m. 

2. Trong quá trình khai thác thì đơn vị để lại vách núi chênh vênh và 

những tản đá mồ côi nổi lên trên mặt rất nguy hiểm (có ảnh đính kèm), khi mùa 

mưa bão sắp đến người dân chúng sống quanh đó lo sợ nguy cơ sạt núi và đá 

lăn xuống đường gây ách tắc giao tuyến đường ven sông Bù Lu và lăn xuống 

nhà dân ở chúng tôi lúc nào cũng không hay. Vì vậy chúng tôi mong các cơ 

quan chức năng xem xét đánh giá lại thực trạng khai thác chiều sâu của mỏ này, 

có đúng như quy trình chiều sâu đã cấp phép hay chưa? Và mong cơ quan chức 

năng vào cuộc xem xét quy trình khai thác những vấn đề còn tồn đọng mà chúng 

tôi đã nêu trên. Để người dân chúng tôi yên tâm hơn khi mùa mưa bão sắp đến. 

Trân trọng cảm ơn!”, về vấn đề này, Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo 

như sau: 

Ngày 11/8/2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Giấy mời số 

62/GM-TNMT về việc mời các thành viên tham gia kiểm tra quá trình khai thác 

tại mỏ đất núi Cảnh Dương xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc vào ngày 16/8/2022 

gồm đại diện lãnh đạo của các đơn vị: Phòng Quản lý Tài nguyên - Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Phòng Quy hoạch Xây dựng Tài nguyên và Môi trường - 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Công an huyện, UBND xã Lộc 

Thủy (lãnh đạo và công chức địa chính – xây dựng) và Doanh nghiệp tư nhân Xí 

nghiệp Lâm nghiệp Long Phụng. 
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 Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì 

buổi làm việc với các đơn vị liên quan nêu trên (riêng đại diện Phòng Quản lý 

Tài nguyên của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quy hoạch Xây dựng Tài 

nguyên và Môi trường của Ban Quản lý Khu kinh tế đã vắng mặt), cùng tham dự 

có ông Hà Văn Lành (ông Lành là hộ dân duy nhất sống cạnh bên mỏ đất) để 

xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh của người dân về mỏ đất núi Cảnh 

Dương, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc của Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Lâm 

nghiệp Long Phụng. Kết quả buổi làm việc như sau: 

1. Đối với nội dung phản ánh về quá trình khai thác mỏ đất để lại đá 

mồ côi có nguy cơ lăn xuống đường gây ách tắt giao thông và nguy hiểm 

cho nhà dân:  

- Đoàn kiểm tra nhận thấy hoạt động khai thác mỏ đất của doanh nghiệp 

có phát sinh lượng đá mồ côi, tuy nhiên doanh nghiệp đã có biện pháp gom 

lượng đá này tập trung lại tại một hố rộng, xung quanh hố này có làm bờ bao, bề 

rộng bờ bao khoảng 2,5m đến 3,5m để ngăn đá lăn (có các hình ảnh chụp tại 

hiện trường đính kèm). 

 - Ý kiến của ông Hà Văn Lành thường trú tại thôn Phước Hưng, xã Lộc 

Thủy, huyện Phú Lộc: Ông Lành cho biết, ông sinh sống gần mỏ đất từ trước khi 

mỏ đất hoạt động đến nay và theo ông Lành, trong quá trình khai thác đất làm 

vật liệu san lấp của Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Lâm nghiệp Long Phụng 

tại mỏ đất núi Cảnh Dương, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc đã không ảnh hưởng 

đến cuộc sống của gia đình ông; không có hiện tượng đất, đá từ khu vực khai 

thác mỏ đất lăn và chảy tràn xuống qua các thửa đất của gia đình ông, kể cả các 

mùa mưa bão gần đây (có hình ảnh kèm theo). 

Do đó, nội dung phản ảnh của người dân về tình trạng khai thác đất làm 

vật liệu san lấp của Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Lâm nghiệp Long Phụng 

tại mỏ đất núi Cảnh Dương, xã Lộc Thủy làm ảnh hưởng đến người dân sống 

gần mỏ đất là chưa thật sự khách quan và không có cơ sở. 

2. Đối với nội dung thắc mắc của người dân về mức sâu khai thác đến 

cao độ + 5m của mỏ đất:  

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn cấp huyện không có chức năng đo đạc 

để xác định cao độ khai thác của mỏ đất nên chưa xác định được mức sâu khai 

thác của mỏ đất. 

* Kiến nghị, đề xuất: 

2.1. Đối với chủ Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Lâm nghiệp Long 

Phụng: 

- Yêu cầu Chủ doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các trách 

nhiệm được quy định tại tại Điều 2 của Giấy phép khai thác khoáng sản số 

48/GP-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh. 
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- Yêu cầu Chủ doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan được 

quy định tại Điều 2 của Giấy phép khai thác khoáng sản số 48/GP-UBND ngày 

06/11/2017 của UBND tỉnh để UBND huyện thuận tiện trong công tác quản lý 

hoạt động khai thác mỏ đất của doanh nghiệp. Hồ sơ gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, địa chỉ: 116 Lý Thánh Tông, thị trấn 

Phú Lộc) trước ngày 30/8/2022. 

2.2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, công 

nghiệp tỉnh: 

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

thác 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. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn 

cấp huyện không có chức năng đo đạc để xác định cao độ khai thác của mỏ đất 

theo quy định tại giấy phép, do đó kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh hỗ trợ phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

và nghiệp vụ để đo đạc về mức sâu khai thác của mỏ đá để có cơ sở trả lời công 

dân và tiến hành xử phạt doanh nghiệp (nếu quá trình khai thác của doanh 

nghiệp có vi phạm) theo đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng kính báo cáo để UBND huyện được rõ. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

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

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Nguyễn Quỳnh Trâm 
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