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

TỈNH ĐỒNG THÁP   Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  386/UBND-KTN Đồng Tháp, ngày  25 tháng  9  năm 2018 
V/v đề nghị thay đổi địa điểm đầu tư 

dự án Trạm nghiền xi măng Châu Á 

tại tỉnh Đồng Tháp của Công ty        

Cổ phần Asia Best Cement 

 

 Kính gửi:     Bộ Xây dựng 

 

                   

Căn cứ Tờ trình số 69/TTr-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây Dựng trình  

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt 

Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; UBND tỉnh Đồng Tháp kiến  

nghị Bộ Xây dựng nội dung như sau: 

Công ty Cổ phần Asia Best Cement (gọi tắt là Công ty ABC) là doanh 

nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có ngành nghề kinh doanh chính là 

sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (mã ngảnh C2393). Sản phẩm xi măng thương 

hiệu Lavica của Công ty đang được tiêu thụ mạnh tại tỉnh Đồng Tháp, được phân 

phối khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và đã có mặt tại thị 

trường Campuchia. 

Theo Tờ trình số 69/TTr-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng, địa điểm 

dự kiến đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng Châu Á của Công ty ABC tọa lạc tại xã 

Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đến nay, Công ty ABC chưa triển 

khai đầu tư dự án, do có nhu cầu thay đổi địa điểm đầu tư về vị trí mới tại bãi công 

trường cầu Vàm Cống, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Vị trí mới 

cách vị trí cũ khoảng 7km về phía thượng lưu sông Hậu và nằm trên trục Quốc Lộ 

54 của tỉnh Đồng Tháp. 

Lý do: vị trí cũ tại huyện Lai Vung có diện tích khoảng 02ha, nằm cạnh khu 

dân cư, không đảm bảo hoạt động ổn định và lâu dài. Vị trí mới tại huyện Lấp Vò 

có diện tích khoảng 4,7ha, nằm cách xa và tách biệt với khu dân cư, thuận tiện về 

giao thông đường thủy lẫn đường bộ. Việc thay đổi địa điểm đầu tư sẽ giúp Công ty 

có điều kiện đáp ứng tốt hơn các quy định về bảo vệ môi trường, do sử dụng máy 

móc thiết bị mới, công nghệ tiên tiến. Công ty ABC sẽ giữ nguyên công suất của dự 

án là 600.000 tấn xi măng/năm, sau khi chuyển trạm nghiền về huyện Lấp Vò. 
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Nhằm hỗ trợ Công ty ABC hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, sớm triển khai thực 

hiện hoàn thành dự án, đi vào hoạt động ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh; UBND tỉnh Đồng Tháp kính đề nghị Bộ Xây Dựng thống nhất việc thay 

đổi vị trí đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng Châu Á của Công ty ABC từ huyện 

Lai Vung về huyện Lấp Vò nêu trên. 

Rất mong sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng./. 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD, TNMT, CT; 

- UBND huyện Lấp Vò; 

- Cty CP Asia Best Cement; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NC/KTN (mqv). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Châu Hồng Phúc 
 


		2018-09-25T15:52:01+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp




