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Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Chi cục Quản lý Thị trường. 

  

Chuẩn bị nội dung cho buổi cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn 

báo chí thường kỳ hàng tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đối với vấn đề Báo Tiền phong nêu:  

a) Thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế liên tục bắt giữ xe ô tô của các doanh nghiệp vận chuyển thư 

báo phát nhanh chở hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. Trong đó có cả 

những hàng cấm như bình xịt hơi cay, dao kiếm... Những hàng hóa này sau đó 

được giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận xử lý.  

Cụ thể, vào khoảng 0h30 ngày 28/8, trong lúc làm nhiệm vụ tại vị trí 

Km882+800 tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, TT-

Huế), tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TT-Huế) 

phát hiện hai xe ô tô tải mang BKS 51D-02.15 và xe ô tô tải BKS 51D-402.81, 

do các tài xế Lê Thiện Đạt (SN 1986) và Lê Văn Thịnh (SN 1991, cùng trú tại 

tỉnh Quang Nam) điều khiển, có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ. Tổ 

công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.  

Thời điểm kiểm tra, CSGT phát hiện trên hai xe tải chở một lượng lớn hàng 

hóa gồm điện thoại và linh kiện điện thoại di động, áo quần, mỹ phẩm, linh kiện 

điện tử, đồng hồ đeo tay, bình xịt hơi xay… do nước ngoài sản xuất không có 

hóa đơn chứng từ. Được biết cả hai xe kể trên đều là phương tiện của Công ty 

TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong. 

Xin hỏi, đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý những hàng hóa 

này của hai phương tiện nêu trên của Công ty Thuận Phong như thế nào? Tổng 

giá trị hàng hóa kể trên là bao nhiêu?  

Giao Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, trả lời vấn đề này với báo chí để 

tuyên truyền, cảnh báo về hành vi, thủ đoạn mới trong vận chuyển hàng hóa 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ bằng xe bưu phẩm phát nhanh, và báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 10/9/2019. 

b) Tình trạng các chủ mỏ khoáng sản (đất san lấp, cát xây dựng), chủ dự án 

tận thu khoáng sản (cát biển nhiễm mặn) trên địa bàn Thừa Thiên Huế không 

thực hiện đúng quy định của dự án xảy ra khá phổ biến thời gian qua. 

Gần đây nhất là tại mỏ cát Bãi Trằm của Công ty cổ phần Vật liệu Xây 

dựng 368 tại thôn Thủy Dương, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc. Sau khi hết hiệu 

lực khai thác theo giấy phép, doanh nghiệp (DN) này đã không thực hiện hoàn 
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thổ, cải tạo môi trường theo quy định. Không những vậy, công ty nay sau đó lại 

được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đá xây dựng) mới tại mỏ 

đá Khe Diều (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc). 

Trước đó, năm 2016, UBND tỉnh từng có văn bản yêu cầu doanh nghiệp tư 

nhân (DNTN) Phú Lộc (huyện Phú Lộc) thực hiện hoàn thổ, khắc phục môi 

trường tại mỏ đất san lấp cấp cho doanh nghiệp này tại thôn Hòa An (xã Lộc 

Bình, huyện Phú Lộc), sau khi giấy phép khai thác hết hiệu lực. Tuy nhiên, từ đó 

đến nay, DNTN Phú Lộc vẫn phớt lờ hoàn thổ; hiện trạng khai thác vẫn ngổn 

ngang, gây nguy hiểm cho an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 49 (đoạn cầu Tư 

Hiền - hầm đường bộ Phước Tượng). 

Ngoài ra, tại cửa biển Tư Hiền từng có dự án khơi thông luồng lạch tận thu 

cát nhiễm mặn để xuất khẩu, do Công ty cổ phần Khai thác & Sản xuất Khoáng 

sản 55 làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không thực hiện nạo vét 

đúng cam kết mà chỉ chú trọng khai thác tận thu cát nhiễm mặn. 

Vậy xin hỏi, các cấp có thẩm quyền tại Thừa Thiên Huế cần có cơ chế giám 

sát như thế nào đối với những dự án khai thác khoáng sản kiểu như thế này?  

Vì sao một doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết phục hồi môi 

trường như Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng 368 vẫn được UBND tỉnh cấp 

phép khai thác mỏ mới? (mỏ này hiện đã được Công ty 368 chuyển nhượng trái 

phép cho doanh nghiệp khác).  

Tỉnh cần có chế tài gì trong cấp phép và xử lý đối với những doanh nghiệp 

chây ỳ khắc phục môi trường như đã nêu ở trên? 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trả lời cho báo chí và báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 10/9/2019. 

2. Đối với vấn đề Báo Sài gòn Giải phóng nêu: 

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình Xanh – Sạch – 

Sáng rất tốt. Tuy nhiên, tình trạng dây internet “lằng nhằng” trên đường phố vẫn 

còn khá nhiều. Vấn đề này được nhà mạng xử lý bằng cách “gom lại cho gọn, 

đối với các đường dây không còn sử dụng cũng không có phương án thu hồi lại. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, có kế hoạch xử lý tình trạng 

trên, báo cáo kết quả lên UBND tỉnh. 
 

Các đơn vị gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND 

tỉnh) để tổng hợp trả lời cho các cơ quan báo chí (văn bản trả lời đồng thời gửi 

vào địa chỉ email: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- VP: CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, CTTĐT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

                       

Trần Thị Hoài Trâm 
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