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V/v khai thác cát trái phép tại xã Phúc 

Đồng, huyện Hương Khê. 

           Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 01 năm 2019 

 

        Kính gửi: 

     - UBND huyện Hương Khê; 

     - UBND xã Phúc Đồng; 

     - Công ty TNHH TMTH Hoàn Vũ. 

  

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, sau khi nhận được 

thông tin phản ánh của nhân dân về việc khai thác cát trái phép trên địa bàn xã 

Phúc Đồng, huyện Hương Khê gây sạt lỡ bờ sông; ngày 22/01/2019, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường - 

Công an tỉnh, UBND huyện Hương Khê, UBND xã Phúc Đồng tiến hành kiểm 

tra dọc tuyến sông Nổ, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê và tại khu vực mỏ cát 

xây dựng của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ. Kết quả kiểm tra 

cụ thể như sau: 

 Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện hành vi khai thác cát trái phép. 

Tuy nhiên, tại khu vực cách ranh giới mỏ cát xây dựng khu vực bãi bồi sông Nổ, 

xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp 

Hoàn Vũ khoảng 150m về phía thượng nguồn có xuất hiện một điểm sạt lỡ nằm 

về phía bờ hữu sông Nổ, có chiều dài khoảng 25m, lấn sâu vào bờ sông khoảng 

15m, chiều cao khoảng 1,5m từ mực nước sông; nguyên nhân gây sạt lỡ theo 

phản ánh của nhân dân là do khai thác cát trái phép. Theo báo cáo của UBND xã 

Phúc Đồng, tại vị trí này, ngày 10/01/2019, xã đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 

ông Phạm Văn Hoàng (địa chỉ tại xóm 2, xã Gia Phố, huyện Hương Khê) có 

hành vi khai thác cát trái phép và đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2 

triệu đồng. 

 Qua kiểm tra tại khu vực mỏ cát mỏ cát xây dựng khu vực bãi bồi sông 

Nổ, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp 

Hoàn Vũ cho thấy: Công ty khai thác không đúng phương pháp khai thác; khai 

thác không đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác; không có bãi tập kết cát, 

cát từ mỏ được vận chuyển trực tiếp đưa đi tiêu thụ và tuyến đường vận chuyển 

từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực mỏ bị hư hỏng, lồi lõm chưa được duy tu, 

sửa chữa. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang sử dụng 02 thuyền có gắn đầu 

hút, hút cát trực tiếp lên xe ô tô vận tải và hiện đang khai thác tại vị trí thượng 

nguồn và trung tâm của mỏ (theo thiết kế mỏ đã phê duyệt, trình tự khai thác từ 

hạ nguồn lên thượng nguồn và sử dụng xáng cạp để xúc cát lên tàu vận chuyển 

về bãi tập kết gần cầu Phúc Đồng). 

 Như vậy, việc phản ánh khai thác cát trái phép gây sạt lỡ bờ sông trên địa 

bàn xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê là có cơ sở. Căn cứ kết quả kiểm tra, 

nhằm ngăn chăn trình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn làm thất thoát tài 



nguyên, ảnh hưởng đến môi trường và chấn chỉnh hoạt động khai thác cát tại 

khu vực bãi bồi sông Nổ, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê của Công ty TNHH 

Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: 

 - Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật trong quá trình khai thác theo Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 731/GP-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh: Khôi phục, bảo 

quản các mốc ranh giới mỏ trong quá trình khai thác; khai thác trong phạm vi, 

diện tích được cấp phép; khai thác đúng phương pháp, trình tự, hệ thống khai 

thác xác định trong thiết kế mỏ, dừng việc sử dụng thiết bị khai thác không đúng 

theo thiết kế mỏ; xây dựng bãi tập kết cát theo đúng quy định, hạn chế lượng 

nước chảy ra trong quá trình vận chuyển cát gây ô nhiễm môi trường và làm hư 

hỏng đường vận chuyển; phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ việc đền 

bù, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đang được người dân canh tác 

trong phạm vi, ranh giới mỏ; tiến hành san gạt, sửa chữa tuyến đường vận 

chuyển từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực mỏ đảm bảo cho người dân đi lại, 

sản xuất. Trường hợp phát hiện có hành vi khai thác cát trái phép vùng gần ranh 

giới mỏ, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ phải có trách nhiệm 

báo cáo UBND huyện Hương Khê, UBND xã Phúc Đồng để có biện pháp ngăn 

chặn, xử lý kịp thời theo quy định. 

 - UBND huyện Hương Khê, UBND xã Phúc Đồng tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, ngăn chặn trình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn, đặc 

biệt là đối với việc khai thác cát trái phép trên tuyến sông Nổ, khu vực gần ranh 

giới mỏ cát của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ. Tiến hành giải 

tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện 

hoặc được báo tin xảy ra trên địa bàn, xử lý nghiêm theo thẩm quyền.  

 Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện 

Hương Khê, UBND xã Phúc Đồng, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn 

Vũ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             

   GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

   Hồ Huy Thành 
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