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  Thanh Liêm, ngày          tháng        năm         

BÁO CÁO  

Tình hình môi trường khu vực thôn Đồng Ao - xã Thanh Thủy 

sau khi dừng thực hiện Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường Tây Đáy 
   

  Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng đặc biệt tại khu vực khai 

thác, chế biến khoáng sản; Ngày 4/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Đề 

án số 2617/ĐA-UBND về tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy địa bàn 

các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng. 

Từ tháng 9/2017 đến 31/12/2020, UBND huyện Thanh Liêm đã ký Hợp đồng với Công 

ty TNHH Hợp Tiến thực hiện gói thầu số 02: Gói thầu phi tư vấn thuộc Đề án: Hoạt động 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Trong 

hơn 3 năm Công ty TNHH Hợp Tiến thực hiện nhiệm vụ thu gom vật liệu rơi vãi, tưới nước 

làm ẩm mặt đường để giảm thiểu bụi trên 8 tuyến đường khu vực Tây Đáy, tình trạng ô 

nhiễm bụi khu vực phía Tây sông Đáy có chuyển biến tích cực; nồng độ bụi tại một số khu 

vực trọng điểm đã giảm. Tuy nhiên, hợp đồng đến 31/12/2020 đã hết thời hạn. 

Ngày 04/01/2021, 50 hộ dân tại 2 xóm: Tái định cư, xóm Mỹ Tho sống sát đường 

chắn nước  núi thôn Đồng Ao xã Thanh Thủy có đơn kiến nghị về việc bụi đường làm ảnh 

hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.  

Ngày 05/01/2021, UBND xã Thanh Thủy tiến hành làm việc với đại diện các hộ dân 

thôn Đồng Ao. Đại diện các hộ dân có ý kiến như sau: 

- Đề nghị các cấp chính quyền sớm giải quyết về việc tưới nước dập bụi đoạn đường 

chắn nước núi (ĐT 494C). Thời gian xử lý không quá 3 ngày. 

- Đề nghị xét nghiệm mẫu nước sông Vịn xem ô nhiễm bắt nguồn từ đâu 

- Đề  nghị giải quyết việc Nhà máy xi măng Vissai xả thải bụi ra môi trường vào ban 

đêm. 

Trước tình hình trên, UBND huyện Thanh Liêm trân trọng đề nghị UBND tỉnh Hà 

Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Xem xét, có cơ chế thực hiện giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy 

trong đó có xã Thanh Thủy. 

- Kiểm tra, quan trắc nồng độ bụi ở Nhà máy xi măng Vissai 

- Lấy mẫu phân tích nước sông Vịn (đoạn qua thôn Đồng Ao) 

 UBND huyện Thanh Liêm trân trọng báo cáo./. 

 (Đơn kiến nghị của các hộ dân thôn Đồng Ao, Biên bản làm việc và Báo cáo số 

01/BC-UBND ngày 05/01/2020 của UBND xã Thanh Thủy được gửi kèm báo cáo) 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Nam 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;   

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, MT. 
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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