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BÁO CÁO 

Kết quả xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Minh Thảo  

thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh  

 

Thực hiện công văn số 2980/UBND-TNMT ngày 07/10/2022 của UBND 

huyện Cẩm Xuyên V/v xử lý đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Minh Thảo, xã 

Cẩm Vịnh phản ảnh hoạt động kinh doanh, cắt xẻ đá Granit Hùng Lĩnh gây ra tiếng 

ồn và ảnh hưởng tới môi trường. 

Để có cơ sở giải quyết nội dung trong đơn của ông Nguyễn Minh Thảo, ngày 

10/10/2022, UBND xã đã có công văn số 423/UBND về việc giao nhiệm vụ cho công 

chức địa chính, xây dựng, tài nguyên môi trường kiểm tra, làm rõ các nội dung theo 

công văn số 2980/UBND-TNMT ngày 07/10/2022. 

Ngày 17/10/2022 tại cơ sở cắt xẻ đá Granit Hùng Lĩnh các thành viên trong tổ 

kiểm tra hoạt động kinh doanh cắt xẻ đá Granit Hùng Lĩnh thôn Yên Khánh theo 

quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 tiến hành kiểm tra hoạt động kinh 

doanh. Kết quả kiểm tra như sau: 

- Hộ ông Lê Văn Lĩnh thuê mặt bằng kinh doanh của bà Nguyễn Thị Thu Thanh 

thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh thực hiện hoạt động cắt xẻ, mài đá Granit năm 2016 

đến nay. 

- Xưởng có diện tích khoảng 200m2 (10x20), lợp bằng ngói proximang, láng 

nền xi măng. Các máy móc hiện có gồm: 1 máy cắt, 3 máy mài. Có 01 phía giáp nhà 

dân là hộ ông Nguyễn Minh Thảo. 

 - Đã có tường xây ngăn cách hộ liền kề bằng bê tông cao khoảng 4m từ chân 

nhà xưởng đến nóc mái xưởng. 

- Xưởng cắt đá bằng máy có phun nước nên ít có bụi. 

- Thời điểm kiểm tra lúc 10h00 phút ngày 17/10/2022, cơ sở cắt xẻ đá của ông 

Lê Văn Lĩnh đang có hoạt động cắt đá hoạt động này bằng cảm quan Đoàn làm việc 

thấy có gây ra tiếng ồn lớn ở khoảng cách gần không có rào chắn khoảng bán kính 

3m, ngoài bán kính 3m không trong khuôn viên nhà xưởng tiếng ồn có thể nói chuyện 

với âm lượng vừa.  



- Không có mùi hoá chất, không có việc tập kết rác, đốt rác tại cơ sở; có bụi mài 

đá nhưng không nhiều và được giữ lại phía trong. Môi trường xung quanh bị ảnh 

hưởng nhẹ. 

- Nguyên liệu sau gia công: đá thừa… tồn đọng ít trong xưởng; 

 Qua kết quả trên UBND xã yêu cầu: Ông Lê Văn Lĩnh phải thực hiện đầy đủ 

cơ sở pháp lý về hoạt động kinh doanh, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp 

luật, của địa phương liên quan đến hoạt động sản xuất trong khu dân cư. (không hoạt 

động ngoài giờ hành chính, che thêm bạt để hạn chế bụi, tiếng ồn; đảm bảo môi 

trường sống trong dân cư, có hướng dẫn cho công nhân bỏ xe cộ phương tiện phía 

trong, tránh lấn chiếm hàng lang, gây mất an toàn giao thông). Ông Lê Văn Lĩnh đã 

nộp cam kết bảo vệ môi trường khắc phục các nội dung đã chỉ ra và nộp về UBND 

xã ngày 18/10/2022. 

Giao ban chỉ huy thôn Yên Khánh, công chức địa chính tài nguyên môi trường, 

công an xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của cơ sở. 

Nếu phát hiện vi phạm báo cáo về UBND xã để xử lý theo quy định. 

Vậy UBND xã Cẩm Vịnh báo cáo để Phòng Tài nguyên và Môi trường được 

biết và trả lời kiến nghị của công dân theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và môi trường; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã phụ trách; 

- Lưu: VT. 
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