
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LÀO CAI Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-QLĐT          Lào Cai, ngày       tháng     năm 2022. 
    V/v làm rõ thông tin phản ánh của báo 

chí về chiếm giữ mặt bằng làm nơi tập 
kết cát, cản trở thi công. 

 

 
 

                            
 
 

 
 

 
 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; 
- UBND thị xã Sa Pa. 

 
 
 

                            

Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh nhận được văn bản số 79/CV-TCNCT ngày 

19/4/2022 của Tạp chí Người cao tuổi về đề nghị chỉ đạo và trả lời bạn đọc phản 

ánh nội dung Doanh nghiệp chiếm giữ mặt bằng làm nơi tập kết cát, gây cản trở 

thi công và ô nhiễm môi trường (sao gửi kèm). Về việc này, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thị xã 

Sa Pa nghiên cứu nội dung phản ánh của Tạp chí, chủ động kiểm tra, rà soát các 

nội dung Tạp chí nêu; trả lời Tạp chí và báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh trước 

ngày 15/5/2022. 

Căn cứ nội dung trên, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT1,2; 
- Sở TNMT; 
- UBND TX Sa Pa; 
- LĐ Văn phòng; 
- BBT- Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, TH4, QL ĐT1 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
https://ngaymoionline.com.vn/ 

Trạm trộn bê tông xả thải gây ô nhiễm môi trường, tự xưng quản lý chửi 

bới, đe dọa và hành hung phóng viên tác nghiệp 
ĐIỀU TRA 14/04/2022 17:45 

Phản ánh tới Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi), nhiều người cao tuổi ở thị xã 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho rằng Trạm trộn bê tông thương phẩm ở Km6, phường Ô Quý 

Hồ, thị xã Sa Pa (của Công ty Cổ phần mặt trời Fasifang) xả thải, gây ô nhiễm môi 

trường, nhưng không hề bị kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Việc này, dư 

luận địa phương vô cùng bức xúc về công tác quản lý của lãnh đạo địa phương trong 

công tác bảo vệ môi trường. 

Nhận được phản ánh của bạn đọc, ngày 13/4/2022, Nhóm phóng viên (PV) Tạp chí 

Ngày mới Onlie đã ghi nhận thực tế quanh Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công 

ty Cổ phần mặt trời Fasifang. Theo quan sát của PV, các xe bồn chuyên dụng sau khi 

sử dụng bê tông thương phẩm còn xót sẽ được công nhân bơm nước và xả ra thành bê 

tông chết. Còn chất thải, nước thải sẽ được chảy ra hố nước cạnh Quốc lộ 4D. Bề mặt 
hố nước nhiều bọt xủi kết thành mảng to nổi lềnh bềnh. Khi hố nước đầy, nước tràn và 

chảy ra con mương dọc Quốc lộ 4D. Trong lòng con mương là một màu nước trắng, 

đục ngàu. 

Đang trong quá trình tác nghiệp, bất ngờ một nhóm người đi ra từ nhà điều hành của 

Trạm trộn bê tông thương phẩm. Nhóm người này tự xưng là quản lý của Trạm trộn, 

sau đó văng tục, chửi nhóm PV. Một người mặc áo đỏ trong nhóm trên chỉ tay vào 

mặt, văng tục, chủi thề PV. Thậm chí người này còn xông vào người PV và đẩy, sau 

đó dùng tay đánh PV nhưng PV tránh né được. Người này liên tục hỏi, chủi tục, chửi 

thề, đuổi không cho PV chụp ảnh, quay phim… 

Nhận thấy sự nguy hiểm của nhóm người này gây cho PV. Nếu tiếp tục ở lại có thể bị 

hành hung, nguy hiểm sức khỏe, tính mạng, nhóm PV đã chủ động rời khỏi hiện 

trường. 

Sau đó, nhóm PV đến Công an thị xã Sa Pa để trình báo vụ việc. Tại trụ sở Công an thị  

xã Sa Pa, PV có đơn trình báo và cung cấp toàn bộ video quá trình nhóm người này 
văng tục, chửi bậy, đe dọa, hành hung cản trở PV tác nghiệp. 

Hiện vụ việc được Công an thị xã Sa Pa tiếp nhận và làm rõ. 
Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin! 

Nhóm PVĐT 

 

https://ngaymoionline.com.vn/phap-luat-ban-doc/dieu-tra
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