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THÔNG BÁO 

Kết quả giải quyết thông tin phản ánh của người dân đối với  

các vấn đề ô nhiễm môi trường do Công ty CP XD Công trình  

Giao thông Đà Nẵng tại mỏ đá Phước Tường gây ra 

 

UBND quận Cẩm Lệ tiếp nhận đơn phản ánh của các hộ dân tổ 36, 

phường Hòa Phát với nội dung kiến nghị về ô nhiễm môi trường do Công ty CP 

XD Công trình Giao thông Đà Nẵng tại khu vực mỏ đá Phước Tường gây ra. Để 

giải quyết vấn đề này, UBND quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế và 

làm việc với Công ty để giải quyết thông tin kiến nghị của người dân. Trên cơ sở 

kết quả kiểm tra thực tế và làm việc với các bên, UBND quận có ý kiến như sau: 

a) Đề nghị Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng tại 

khu vực mỏ đá Phước Tường 

- Tiến hành dọn dẹp, di chuyển toàn bộ xe ô tô cũ, lốp ô tô thải bỏ về 

điểm tập kết, phát quang bụi rậm khu vực xung quanh tường rào nhà dân, thu 

dọn toàn bộ giá hạ, xà bần, đảm bảo các vấn đề vệ sinh môi trường.  

- Cải tạo lại đường mương thoát nước tránh phát sinh ruồi muỗi sinh sôi 

nảy nở, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. 

- Để giảm lượng bụi phát sinh, đề nghị Công ty thực hiện duy trì vệ sinh 

tưới nước hằng ngày theo đúng thời gian biểu, lịch trình đã xây dựng. Đồng thời 

công khai thời gian biểu và lịch trình cho Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP tại khu 

vực mỏ, UBND phường Hòa Phát để kiểm tra, giám sát. 

- Tuân thủ, vận hành thường xuyên việc tưới nước tại khu vực trạm 

nghiền. Hạ độ cao các bãi chứa đá thành phẩm tránh phát sinh bụi ra môi trường 

xung quanh và vào khu vực nhà dân. 

- Đề nghị Công ty có phương án cụ thể về việc nạo vét mương thoát nước 

tránh tình trạng nước mưa chảy tràn vào khu vực nhà dân, cải tạo, xây dựng lại 

hệ thống đường giao thông ra vào khu vực mỏ. Khẩn trương triển khai thực hiện 

theo phương án đã được các hộ dân, chính quyền địa phương cùng các bên có 

liên quan đã thống nhất. 

- Quán triệt đội ngũ lái xe vận chuyển đá ra vào khu vực mỏ, bố trí thời 

gian ra vào hợp lý, tránh ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông trên tuyến đường Lê 

Trọng Tấn và đảm bảo an toàn cho các hộ dân ra vào khu vực mỏ đá. 

b) Đề nghị UBND phường Hòa Phát 
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- Khẩn trương tổ chức họp dân lấy ý kiến về phương án nạo vét mương 

thoát nước và cải tạo, xây dựng lại hệ thống giao thông ra vào khu vực mỏ. 

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình hoạt động và thực hiện các 

biện pháp khắc phục của Công ty, kịp thời báo cáo về UBND quận (thông qua 

phòng Tài nguyên và Môi trường) để có hướng xử lý. 

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra và giải quyết đối với Công ty CP 

Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng tại khu vực mỏ đá Phước Tường, 

phường Hòa Phát. Đề nghị chủ cơ sở, các đơn vị nghiêm túc thực hiện ./. 

Nơi  nhận:    
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c);                                                      

- VP. HĐND và UBND quận (b/c); 

- UBND phường Hòa Phát; 
- Bí thư chi bộ, TDP số 36 p.Hòa Phát; 

- Công ty CP XD CTGT Đà Nẵng; 

- Lưu: VT, TNMT. Phúc 
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