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Số: 229/UBND-TNMT 
 

V/v tăng cường đảm bảo vệ sinh  
môi trường trong vận chuyển đất, 
đá thải trên các tuyến đường qua 

địa bàn huyện Chi Lăng 

     Chi Lăng, ngày 13 tháng 3 năm 2019 

 
     Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Công an huyện Chi Lăng; 

- Hạt 12 Giao thông; 

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

Thời gian gần đây, dọc các tuyến trường trục quốc lộ 1, tỉnh lộ, huyện lộ 
(đoạn tuyến qua địa bàn huyện Chi Lăng) diễn ra hoạt động khai thác, vận 
chuyển san lấp đất tạo mặt bằng của một số tổ chức, cá nhân. Trong quá trình 
vận chuyển đã làm đất, đá thải rơi vãi trên tuyến đường, ảnh hưởng đến cảnh 
quan, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng 
trên, đảm bảo các hoạt động san lấp, vận chuyển đổ thải đúng quy định, giữ gìn 
vệ sinh môi trường. UBND huyện Chi Lăng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Công an huyện Chi Lăng, Hạt 
12 Giao thông, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn chấp hành 
tốt các quy định có liên quan đến hoạt động san lấp mặt bằng (trước khi thực 
hiện các hoạt động san lấp mặt bằng phải thực hiện đăng ký khu vực, khối 
lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch thi công, phương án khai thác, vận 
chuyển, vị trí đổ đất, lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận), đảm bảo các hoạt động san lấp, vận chuyển đổ đất, đá thải 
đúng quy định, không làm rơi vãi trên các tuyến đường, ảnh hưởng đến cảnh 
quan, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hoạt động san lấp 
mặt bằng thuộc địa bàn quản lý; có biện pháp xử lý nghiêm, yêu cầu khắc phục 
hậu quả đối với các hành vi vi phạm, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao 
thông trên tuyến đường; kịp thời đình chỉ các điểm san lấp tự phát, không được 
sự cho phép của cấp có thẩm quyền; báo cáo, kiến nghị xử lý các hành vi vi 
phạm đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
huyện nếu để xảy ra vi phạm liên quan đến hoạt động san lấp mặt bằng, vận 
chuyển đất, đá thải rơi vãi trên tuyến đường, ảnh hưởng đến cảnh quan, gây ô 
nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông trên địa bàn quản lý. 



2. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Hạt 12 Giao thông, Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị 
trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý đối 
với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông vận tải, gây ô nhiễm môi 
trường trên tuyến đường giao thông qua địa bàn huyện theo quy định. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn chịu 
trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục về môi trường liên quan đến hoạt động san 
lấp mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện hoạt động san 
lấp mặt bằng trên địa bàn. 

UBND huyện Chi Lăng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên (TH); 
- TTHU, TTHĐND huyện (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể (PHTT); 
- Trung tâm VHTT&TT (để đăng tin); 
- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tải);  
- Lưu: VT, TNMT (40b).  

 
 
 

 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

  
  
 

Đinh Hữu Học 
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