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        Cẩm Xuyên, ngày      tháng 11  năm 2022 

 

  Kính gửi:   

 - Ủy ban nhân dân xã Cẩm Vịnh 

 - Ông Nguyễn Minh Thảo, thôn Yên Khánh xã Cẩm Vịnh; 

 - Ông Lê Văn Lĩnh - chủ Cơ sở cắt xẻ đá Granit Hùng Lĩnh. 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn của ông Nguyễn Minh Thảo, thôn 

Yên Khánh xã Cẩm Vịnh phản ánh Cơ sở cắt xẻ đá Granit Hùng Lĩnh trong quá 

trình hoạt động sản xuất kinh doanh có gây ra tiếng ồn và ảnh hưởng đến cuộc 

sống của gia đình ông; Để giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Minh Thảo, 

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND 

xã Cẩm Vịnh tổ chức kiểm tra trực tiếp tại cơ sở; Qua quá trình kiểm tra, xác 

minh, căn cứ báo cáo số 436/BC-UBND ngày 19/10/2022 của UBND xã Cẩm 

Vịnh, UBND huyện trả lời ông Nguyễn Minh Thảo các nội dung như sau: 

1. Về hiện trạng sản xuất, kinh doanh tại cơ sở: 

- Ông Lê Văn Lĩnh là chủ Cơ sở cắt xẻ đá Granit Hùng Lĩnh hiện đang 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 từ năm 2016 đến nay; đã có giấy 

phép kinh doanh do phòng TCKH huyện cấp. Xưởng có diện tích khoảng 200 

m
2
 (10x20), lợp bằng ngói proximang, láng nền xi măng;  

- Về quy mô công suất: xưởng cưa gia công đá granit để làm đá ốp lát cầu 

thang, bậc tam cấp; Theo thông tin ông Lê Văn Lĩnh cung cấp thì trung bình 01 

ngày xưởng của ông tiếp nhận gia công từ 7 -10 m đá, khối lượng từ 300 đến 

350 kg; mỗi năm ông gia công và cung cấp đá ốp lát làm bậc tam cấp, cầu thang 

cho 25 đến 30 nhà ở dân cư.  

- Tại thời điểm kiểm tra tại cơ sở có 04 công nhân làm việc; các loại máy 

móc cơ sở đang sử dụng gồm: 1 máy mài, 02 máy cắt trong đó có 01 máy cắt 

cầm tay, 01 máy giàn và các nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất kinh doanh. 

2. Về hiện trạng môi trường tại cơ sở 

- Việc hoạt động của cơ sở bằng cảm quan nhận thấy có gây ra tiếng ồn lớn 

ở khoảng cách gần không có rào chắn khoảng 3m, ngoài bán kính 3m trong 

khuôn viên Cơ sở tiếng ồn vừa. Máy cắt đá có phun nước nên đã hạn chế được 

bụi phát sinh. Tại cơ sở có đá thừa sau quá trình gia công nhưng được tập kết 



phía trong khuôn viên của cơ sở; có phát sinh bụi mài đá nhưng khối lượng 

không nhiều và được giữ lại phía trong cơ sở; không có mùi hoá chất, không có 

việc tập kết rác, đốt rác tại cơ sở; Môi trường xung quanh bị ảnh hưởng nhẹ.  

- Có tường xây bằng gạch bê tông cao khoảng 4m từ chân nhà xưởng đến 

nóc mái xưởng ngăn cách hộ liền là ông Nguyễn Minh Thảo. 

- Đối với rác thải sinh hoạt được HTX môi trường thu gom theo quy định.  

- Ông Lê Văn Lĩnh đã lập cam kết bảo vệ môi trường gửi UBND xã Cẩm 

Vịnh ngày 18/10/2022. 

3. Về các nội dung phản ánh của ông Nguyễn Minh Thảo 

Ông Nguyễn Minh Thảo, thôn Yên Khánh xã Cẩm Vịnh phản ánh Cơ sở 

cắt xẻ đá Granit Hùng Lĩnh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh gây ra 

tiếng ồn, bụ đá bẩn nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông và 

môi trường xung quanh. 

Qua kiểm tra tại cơ sở trong giờ làm việc, bằng mắt thường Đoàn kiểm tra 

của UBND xã Cẩm Vịnh đã có báo cáo 436/BC-UBND ngày 19/10/2022 cho 

thấy rằng việc sản xuất kinh doanh của ông Lê Văn Lĩnh - chủ Cơ sở cắt xẻ đá 

Granit Hùng Lĩnh có tác động về tiếng ồn và bụi đá đến môi trường tuy nhiên 

phạm vi ảnh hưởng chỉ trong khuôn viên cơ sở; Ông Nguyễn Minh Thảo đã 

nhiều lần kiến nghị, UBND xã Cẩm Vịnh đã tổ chức làm việc, yêu cầu ông Lĩnh 

khắc phục và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường; Sau kiểm tra ông Lĩnh 

đã xây dựng tường gạch cao 4m để hạn chế tiếng ồn; phủ bạt để hạn chế bụi, tuy 

nhiên việc cắt đá granit không tránh khỏi các tác động về độ ồn và bụi đá. 

4. Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Căn cứ Điều 58 - Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về bảo vệ 

môi trường nông thôn thì yêu cầu về bảo vệ môi trường nông thôn được quy 

định như sau: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp, nông nghiệp, chế biến phải phù hợp với quy hoạch, tuân thủ quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường xung quanh; chất thải phải được thu gom, tái sử dụng, xử lý 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường”. Để tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất 

kinh doanh và đảm bảo các điều kiện môi trường, UBND huyện yêu cầu một số 

nội dung sau: 

- Đối với ông Lê Văn Lĩnh - chủ cơ sở:  

+ Trước mắt phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường khi 

hoạt động kinh doanh trong khu dân cư, cụ thể: nghiêm cấm hoạt động ngoài giờ 

hành chính, che thêm bạt để hạn chế bụi, tiếng ồn, có hướng dẫn cho xe xuất 

nhập hàng ra vào xưởng đảm bảo an toàn giao thông; hướng dẫn công nhân để 



phương tiện đi lại phía trong, tránh lấn chiếm hàng lang; đối với rác thải là đá 

vỡ, bụi đá loại thải cần có biện pháp lưu giữ, thu gom và có đơn vị vận chuyển 

xử lý theo đúng quy định; thường xuyên vệ sinh lau chùi cơ sở, xịt bụi bẩn đảm 

bảo vệ sinh môi trường …. Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, 

của địa phương liên quan đến hoạt động sản xuất trong khu dân cư. Đề nghị chủ 

cơ sở không tăng quy mô, công suất sản xuất kinh doanh; 

+ Thời gian tới, đề nghị ông Lê Văn Lĩnh - chủ cơ sở tìm vị trí đất phù hợp 

quy hoạch để di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư. 

- Giao UBND xã Cẩm Vịnh giám sát việc khắc phục của chủ cơ sở; Nếu 

phát hiện cơ sở hoạt động ngoài giờ hành chính, gây tiếng ồn và bụi… giao xã 

lập biên bản đình chỉ hoạt động và có biện pháp xử theo quy định. Có phương án 

rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư có các hoạt động tác 

động đến môi trường xung quanh, bố trí quy hoạch các vùng phù hợp, có hạ tầng 

đảm bảo để lập phương án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm 

môi trường ra khỏi khu đông dân cư. 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Cẩm Vịnh 

giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của chủ cơ sở; hướng 

dẫn chủ cơ sở thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ Nghị định về đăng ký doanh 

nghiệp, không cấp giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở hoạt động trong khu 

dân cư không đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời đơn phản ánh của ông Nguyễn Minh Thảo 

được biết (gửi kèm công văn là báo cáo số 436/BC-UBND ngày 19/10/2022 của 

UBND xã Cẩm Vịnh)./. 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như kính gửi;      

- Bà Nguyễn Thị Thu Thanh thôn Yên Khánh, xã 

Cẩm Vịnh (chủ sử dụng đất cho ông Lĩnh thuê 

mặt bằng kinh doanh);                                                                                      

- Các phòng TNMT, TCKH; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                                 

                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                       Lê Ngọc Hà                                                  
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