
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH LIÊM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /UBND-TNMT 

V/v yêu cầu Công ty CPXM Thành Thắng 

Group thực hiện giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường trong khai thác và vận chuyển sét 

          Thanh Liêm, ngày        tháng         năm  

 

 

Kính gửi: Công ty CP XM Thành Thắng Group; 

 UBND huyện Thanh Liêm nhận được ý kiến của Hội Liên hiệp phụ nữ và 

nhân dân thôn Cẩm Du về việc Công ty Thành Thắng khai thác và vận chuyển sét 

làm tràn bùn ra đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; xe tải chạy cả ngày 

lẫn đêm làm rung lắc nhà cửa của nhân dân. 

 Ngày 05/01/2021, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường 

làm việc với UBND thị trấn Tân Thanh. UBND thị trấn ý kiến về việc đường vận 

chuyển sét của Công ty không thường xuyên tu sửa gây bụi; xe vận chuyển chạy tốc 

độ cao và đoạn đường vận chuyển từ chân dốc đến đỉnh dốc Nghè (TT Tân Thanh) 

hiện cao hơn đường ĐH10 khoảng 30cm, không có rãnh nước nên khi trời mưa, vận 

chuyển gây tràn bùn ra đường dân sinh. 

 UBND huyện yêu cầu Công ty CP XM Thành Thắng Group chấp hành 

nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường trong khai thác, vận chuyển vật liệu và đề 

nghị Công ty thực hiện một trong các biện pháp để khắc phục tình trạng tràn bùn 

trên như: 

 - Hạ thấp cos đường vận chuyển của công ty bằng đường dân sinh. 

 - Xây dựng rãnh thoát nước ở chân núi, tránh tràn nước ra đường 

 - Đổ bê tông đoạn đường từ chân dốc lên đỉnh dốc (khoảng hơn 100m). 

 Yêu cầu Công ty CP XM Thành Thắng nghiêm túc chấp hành. 

 Trân trọng./. 

     Nơi nhận: 
     - Lãnh đạo UBND huyện;  
     - Như trên; 
     - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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