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Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải - Xây dựng. 

Ngày 21/02, báo Tiền phong bản điện tử (địa chỉ: https://tienphong.vn) có 

đăng bài viết: Trạm trộn bê tông ngang nhiên san tạo mặt bằng, mở rộng quy 

mô (Có gửi kèm theo bài viết); Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng kiểm tra, xác minh, xử lý nội 

dung báo chí nêu. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 

02/03/2023. 

Căn cứ nội dung trên, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:            

- Như trên; 

- CT, PCT2; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- CVP; 

- Lưu: VT, BBT1, QLĐT1. 
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Trạm trộn bê tông ngang nhiên san tạo mặt bằng, mở rộng quy mô  
 

Chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai, không có giấy phép xây dựng nhưng 
công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Duyên Hải vẫn ngang nhiên san tạo mặt 
bằng, mở rộng quy mô trạm trộn bê tông tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng 

(Lào Cai). 
Gần 6 năm hoạt động không có giấy phép xây dựng 

Dự án trạm trộn bê tông thương phẩm tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (Lào 
Cai) của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Duyên Hải được phê duyệt 

chủ trương đầu tư ngày 31/10/2016. Diện tích đất sử dụng đăng ký là 2.581 m2. 
Sở Giao thông Vận tải Xây dựng Lào Cai ghi nhận trạm hoạt động từ tháng 

8/2017. 
Gần 6 năm hoạt động, đến hiện tại dù chưa có giấy phép xây dựng, trạm trộn bê 

tông thương phẩm này vẫn ngang nhiên hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất. 
"Trạm trộn bê tông tại xã Xuân Giao hiện vẫn chưa được cấp giấy phép xây 

dựng. Doanh nghiệp mới chỉ được chấp thuận cho phép nhận chuyển nhượng đất 
(các diện tích đất nông nghiệp mua của người dân) để thực hiện dự án", cán bộ 

chuyên trách của huyện Bảo Thắng thông tin. 
Ghi nhận tại thực địa, các hoạt động san tạo mặt bằng, khoan nhồi cọc bê tông 
để xây dựng, mở rộng quy mô thành Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, 

cấu kiện đúc sẵn từ bê tông và gạch không nung chất lượng cao Duyên Hải diễn 
ra một cách công khai. Những ngày có mặt tại đây, phóng viên không thấy bất 

cứ lực lượng chức năng nào kiểm tra. 
Vi phạm trật tự xây dựng vẫn được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu 

tư 
Ngày 18/9/2020, theo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp 

luật của trạm trộn bê tông thương phẩm tại xã Xuân Giao do công ty cổ phần 
thương mại và xây dựng Duyên Hải làm chủ đầu tư, sở Giao thông Vận tải Xây 

dựng Lào Cai đã chỉ ra các tồn tại gồm: 
Công trình thi công nhưng không có giấy phép xây dựng; không có kết quả thẩm 

định, nghiệm thu công tác Phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền 
theo quy định; chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mới chỉ có hợp 
đồng thuê đất (đất trồng cây lâu năm) của công ty với hai hộ dân. Chưa có hồ sơ, 

giấy phép đấu nối dự án với tỉnh lộ 152. 
Với việc công trình không có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư dự án trạm trộn bê 

tông này bị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Xây dựng xử phạt vi phạm hành 
chính số tiền 30 triệu đồng (ngày 16/9/2020). 

Sở Giao thông Vận tải Xây dựng Lào Cai cũng từng kiến nghị UBND tỉnh Lào 
Cai xem xét điều chỉnh dự án theo hướng nếu tỉnh đồng ý cho phép gia hạn tiến 

độ thực hiện dự án thì doanh nghiệp phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục 
về đất đai, xây dựng, về đấu nối hạ tầng của dự án với đường tỉnh 152. 

Trường hợp UBND tỉnh Lào Cai không đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện dự án 
thì doanh nghiệp phải tổ chức tự tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng. 

 



Ngày 26/9/2022, khoảng hai năm sau khi bị xử phạt hành chính không có giấy 
phép xây dựng, trạm trộn bê tông tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng của công 

ty cổ phần thương mại xây dựng Duyên Hải được “tạo điều kiện” chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo hướng mở rộng sản xuất. 
Theo đó, diện tích sử dụng đất từ 2.581 m2 ban đầu lên 11.800 m2, điều chỉnh 

tăng thêm 9.219 m2. Hầu hết diện tích đất này là đất nông nghiệp. Thời gian 
thực hiện dự án cũng được điều chỉnh lên 50 năm... 

Tuy nhiên, đó mới là chủ trương, chưa có quyết định của các cơ quan chức năng 
có thẩm quyền, song công ty này đã san tạo mặt bằng, khoan nhồi cọc bê tông 

để xây dựng, mở rộng quy mô. 
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