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Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Phượng Nghi. 
 

 UBND huyện Như Thanh nhận được công văn số 71/UBND-ĐC ngày 

31/5/2022 của UBND xã Phượng Nghi về việc thực hiện phương án thi công 

chống sạt lở khu dân cư tại thôn Đồng Tâm, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh. 

 Thực hiện văn bản số 17627/UBND-CN ngày 08/11/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Trung Nguyên VN tận thu đất thừa 

trong quá trình thi công chống sạt lở khu dân cư thôn Đồng Tâm, xã Phượng 

Nghi, huyện Như Thanh; Công văn số 534/UBND-KTHT ngày 10/3/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Như Thanh về việc thực hiện các biện pháp khắc phục sai 

phạm trong quá trình thực hiện thi công phương án chống sạt lở tại thông Đồng 

Tâm, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh. 

 Sau khi kiểm tra thực địa và hồ sơ phương án gửi kèm, UBND huyện Như 

Thanh có ý kiến như sau:  

1. Về việc thực hiện xử lý vi phạm và phương án khắc phục: 

- Ngày 08/3/2022 Công ty TNHH Trung Nguyên VN đã hoàn thành việc 

nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 170.000.000 đồng và nộp lại 

số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do khai thác ra ngoài phạm vi được phê 

duyệt với số tiền là 55.100.000 đồng theo Quyết định số 827/QĐ-XPHC ngày 

04/3/2022 của PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang. Tổng số tiền nộp phạt là 

225.100.000 đồng (Hai trăm hai lăm triệu một trăm nghìn đồng). 

- Về biện pháp khắc phục: công ty TNHH Trung Nguyên VN đã thực hiện 

khắc phục, sửa chữa một số vị trí hư hỏng nền đường tỉnh 520 đoạn từ Km7+800 

đến Km9+600. 

2. Về hiện trạng vị trí sạt lở: 

Sau khi công ty TNHH Trung Nguyên VN thực hiện phương án thi công 

chống sạt lở (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 29/12/2021) khu vực này tiếp tục xảy 

ra hiện tượng sạt lở. Qua kiểm tra thực địa cho thấy khu vực sạt lỡ có độ dốc từ 

(70-90)o với chiều cao vách từ (5-25)m. 

3. Sự cần thiết phải thi công chống sạt lở: 

Hiện trạng chân đồi đã cách vị trí nhà của các hộ dân từ 20 đến 30m tuy 

nhiên hiện nay khu vực nêu trên có vách đứng và hàm ếch có nguy cơ mất ổn 

định mái đất gây sạt lỡ gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của các hộ dân 

nêu trên và của người đi đường nhất là trong mùa mưa bão. Vì vậy UBND xã 

Phượng Nghi đề xuất phương án thi công chống sạt lở khu dân cư thôn Đồng 

Tâm là phù hợp và cần thiết. 

4. Về phương án chống sạt lở: 
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Phương án thi công thể hiện đầy đủ các vị trí mốc giới, phạm vi khu vực 

thi công chống sạt lở; bản vẽ thể hiện đầy đủ, cụ thể phần mái đào, chiều rộng 

đai bảo vệ; khối lượng đất đào tính toán tương đối chính xác. Việc lựa chọn 

phương án thi công, máy móc thi công phù hợp với điều kiện thực tế tại địa 

phương cụ thể:  

- Về diện tích: 12.800m2 tại các mốc 1 đến 21 (chi tiết trong bản vẽ kèm theo). 

- Về hệ số mái: thi công đảm bảo mái 1:0,5 (chi tiết trong bản vẽ kèm theo). 

- Về máy thi công: 01 máy xúc PC300 và 01 máy xúc PC200; Tổng số 

lượng ô tô dùng để vận chuyển là 03 ô tô 10 tấn. 

- Thời gian thực hiện là 30 ngày kể từ ngày có biên bản bàn giao mốc giới. 

-  Thời gian thi công trong ngày:  

+Buổi sáng:  Từ 7h đến 11h30 phút. 

+ Buổi chiều : Từ 13h đến 17h30 phút. 

5. Kết luận và kiến nghị: 

- Thống nhất với phương án chống sạt lở theo phương án gửi kèm công 

văn số 71/TTr-UBND ngày 31/5/2022 của UBND xã Phượng Nghi. 

- Trước khi thi công, yêu cầu UBND xã tổ chức tuyên truyền, cắm biển 

cảnh báo không cho người dân lại gần khu vực có nguy cơ sạt lở; Đề nghị công 

ty TNHH Trung Nguyên VN thực hiện nạo vét rãnh 2 bên đường dọc khu vực thi 

công để đảm bảo tiêu thoát nước không để xảy ra tình trạng bùn đất chảy vào nhà 

dân và khu ruộng lúa phía dưới. 

- Yêu cầu UBND xã Phượng Nghi (đơn vị chủ đầu tư) thực hiện nghiệm 

thu, bàn giao, quản lý mốc giới với các đơn vị có liên quan (mốc đúc bằng bê 

tông và ghi rõ tên các mốc) giám sát quá trình thực hiện của đơn vị thi công, chịu 

trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình 

trạng mất mốc khống chế và thi công sai thiết kế. 

- Đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Thiên Hải) chịu 

trách nhiệm đối với các số liệu khảo sát địa hình, các thông số thể hiện trong bản 

vẽ phương án chống sạt lở. Phối hợp với UBND xã Phượng Nghi tổ chức cắm 

mốc bằng bê tông khu vực thi công chống sạt lở theo phương án được duyệt. 

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Như Thanh về phương án thi công chống 

sạt lở khu dân cư thôn Đồng Tâm, xã Phượng Nghi. Yêu cầu UBND, Chủ tịch 

UBND xã Phượng Nghi nghiêm túc triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra sai phạm trong quá trình thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:  KT.CHỦ TỊCH  

- Như trên; 

- Chủ tịch; PCT Hàn Văn Huyên; 

- Phòng KT&HT; 

- Phòng TN&MT; 

- Phòng NN&PTNN; 

- Hạt kiểm lâm huyện Như Thanh; 

- Lưu VT. 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hàn Văn Huyên 
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