
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 208/STNMT-KS 
V/v xử lý sai phạm trong thực hiện cải 

tạo, kết hợp thu hồi đất tại xã Bắc Sơn, 

huyện Thạch Hà. 

           Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 01 năm 2019 

 

         Kính gửi:  

     - UBND huyện Thạch Hà; 

     - UBND xã Bắc Sơn; 

     - Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng. 

  

 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 50/UBND-TNMT 

ngày 05/01/2019 của UBND huyện Thạch Hà về việc đề nghị kiểm tra việc cải 

tạo kết hợp tận thu đất san lấp tại khu vực trang trại chăn nuôi tập trung của ông 

Dương Đình Trung, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà của Công ty TNHH Xây dựng 

Xuân Hồng; ngày 15/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối 

hợp với các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện 

Thạch Hà, UBND xã Bắc Sơn và ông Dương Đình Trung tiến hành làm việc, 

kiểm tra thực địa (Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng có giấy mời nhưng 

không có đại diện tham gia). Kết quả cụ thể như sau: 

Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng được UBND tỉnh chấp thuận cho 

phép thực hiện cải tạo kết hợp thu hồi đất san lấp tại khu vực trang trại chăn 

nuôi tập trung của ông Dương Đình Trung, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà tại Văn 

bản số 2271/UBND-NL2 ngày 24/4/2018 với diện tích khu vực cải tạo: 7.000m
2
; 

khối lượng đất cải tạo: 34.000 m
3
 (trong đó, khối lượng đất san lấp trong phạm 

vi trang trại là 4.707m
3
; khối lượng đất tận thu để san lấp mặt bằng trên địa bàn 

tỉnh là 29.293m
3
); mức sâu cải tạo: +25m; thời gian cải tạo:12 tháng.  

 Qua kết quả kiểm tra cho thấy: Trong diện tích 7.000m
2
 được UBND tỉnh 

cấp phép, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng đã tiến hành cải tạo cơ bản tạo 

mặt bằng đến cosd +25m (cao hơn mặt bằng Quốc lộ 8C khoảng 1,5m). Về phía 

Bắc khu vực cải tạo, đơn vị đã khai thác ra ngoài diện tích cho phép; qua đối 

chiếu, kiểm tra tọa độ bằng máy GPS cầm tay tại thực địa cho thấy phần diện 

tích cải tạo ra ngoài khoảng 8.500m
2 

(khu vực này có địa hình là đồi cao thuộc 

đất lâm nghiệp quy hoạch đất rừng sản xuất (tại khoảnh 3 - tiểu khu 295) do hộ 

gia đình ông Dương Đình Trung quản lý), hiện trạng để lại 3 tầng, chiều cao 

tầng khoảng 5m (có nơi đến 7m), mặt bằng để lại nham nhỡ, có nguy cơ mất an 

toàn. 

 Theo báo cáo của chủ hộ gia đình ông Dương Đình Trung, sau khi được 

UBND tỉnh chấp thuận cho cải tạo, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng đã đi 

vào cải tạo, thu hồi đất, tuy nhiên thời gian gần đây (khoảng 02 tháng), đơn vị đã 

chuyển nhượng cho Công ty Đông Anh thực hiện việc cải tạo, thu hồi đất. Về 



việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, qua đối chiếu số liệu của Cục Thuế tỉnh, 

Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản 49.143.000 đồng; thuế tài nguyên là 90.743.665 đồng. Tại thời điểm kiểm 

tra, đơn vị đã dừng việc cải tạo. 

 Về việc khai thác đất ra ngoài diện tích cải tạo và việc không cắm mốc 

ranh giới khu vực cải tạo: UBND huyện Thạch Hà đã phối hợp với UBND xã 

Bắc Sơn tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH 

Xây dựng Xuân Hồng số tiền 30.000.000 đồng tại Quyết định số 4159/QĐ-

XPVPHC ngày 05/6/2018; ngày 02/01/2019, Công an huyện Thạch Hà đã kiểm 

tra, lập biên bản yêu cầu dừng việc khai thác đất tại khu vực vườn của ông 

Dương Đình Trung do có dấu hiệu khai thác ra ngoài diện tích cho phép, không 

đúng phương án đã được chấp thuận.  

Như vậy, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng đã cơ bản thực hiện xong 

việc cải tạo tại khu vực trang trại chăn nuôi tập trung của ông Dương Đình 

Trung và đã khai thác ra ngoài diện tích cho phép. Để xảy ra tình trạng nêu trên, 

có một phần trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương, nhất là UBND xã Bắc 

Sơn, mặc dù đã tiến hành kiểm tra, xử lý nhưng không kiên quyết tham mưu 

UBND tỉnh hướng xử lý để cho tình trạng khai thác ngoài diện tích kéo dài. Từ 

kết quả kiểm tra, làm việc, để khắc phục và xử lý các tồn tại nêu trên, Đoàn 

kiểm tra đã yêu cầu: 

 - Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng dừng ngay việc cải tạo, thu hồi 

đất tại khu vực trang trại chăn nuôi tập trung của ông Dương Đình Trung, xã 

Bắc Sơn, huyện Thạch Hà; rà soát, báo cáo cụ thể khối lượng đã cải tạo, vận 

chuyển và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan gửi về UBND huyện 

Thạch Hà, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/01/2019.   

  - Đề nghị UBND huyện Thạch Hà phối hợp với UBND xã Bắc Sơn và các 

đơn vị có liên quan làm việc với Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng để xác 

định cụ thể khối lượng đất đã cải tạo, khối lượng đất cải tạo ngoài diện tích cho 

phép và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định. Làm rõ 

trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhất là đối với việc cải tạo ra 

ngoài diện tích cho phép. Sau khi hoàn thành có báo cáo kết quả về Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 28/01/2019. 

- Yêu cầu UBND xã Bắc Sơn, UBND huyện Thạch Hà kiểm tra, giám sát 

việc dừng cải tạo của Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng; thực hiện các biện 

pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, không để đơn vị tiếp tục hoạt động tại 

khu vực này, trường hợp để diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại 

khu vực nêu trên thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Yêu cầu ông Dương Đình Trung sử dụng đất đúng mục đích đã được 

Nhà nước giao (xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung theo Quy hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt và trồng cây phục hồi môi trường tại khu vực đã khai thác 

ra ngoài diện tích được cho phép), không để các tổ chức, cá nhân vào thực hiện 



 

cải tạo, thu hồi đất tại phạm vi sử dụng đất đã được cấp khi chưa được cấp có 

thẩm quyền cho phép. 

 Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện của UBND huyện Thạch Hà, 

UBND xã Bắc Sơn, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng, Sở Tài nguyên và 

Môi trường sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý.   

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

Thạch Hà, UBND xã Bắc Sơn, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hồng nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Thuế tỉnh (để phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             

   GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

   Hồ Huy Thành 
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