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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:697/KL-STN&MT        Hà Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2019 

                      
 

KẾT LUẬN KIỂM TRA 

Việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường  

và sử dụng đất đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam  

địa chỉ phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
 

 

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-STN&MT ngày 29/3/2018 của Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường “Về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài 

nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất của các tổ chức trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam”.  

Xét báo cáo kết quả kiểm tra việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài 

nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất của các tổ chức trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam của đoàn kiểm tra theo Quyết định số 75/QĐ-STN&MT 

ngày 29/3/2019 của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường; 

Xem xét báo cáo giải trình việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, 

công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất ngày 27/5/2019 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hà Nam. 

Ủy quyền của Giám đốc sở, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam được thành lập năm 1954, là bệnh viện 

hạng II, quy mô 550 giường bệnh. 

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Khám chữa bệnh 

- Công ty có trụ sở tại đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- Người đại diện theo pháp luật là Ông Đỗ Trung Đông- Giám đốc Bệnh 

viện. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

A. Lĩnh vực tài nguyên nước 

1. Thủ tục hành chính về tài nguyên nước 

1.1. Về khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

- Nước phục vụ cho các hoạt động khám, chữa bệnh được Bệnh viện hợp 

đồng mua nước sạch với Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam. Bệnh viện đã 

cung cấp Hóa đơn sử dụng nước sạch tháng 1, 2, 3 năm 2019. Lưu lượng sử 

dụng trung bình trên 400 m
3
/ngày đêm. 
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- Bệnh viện được UBND tỉnh Hà Nam cấp Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất số 182/GP-UBND ngày 12/01/2006 thời hạn 10 năm. 

1.2. Về xả nước thải vào nguồn nước 

- Bệnh viện được UBND tỉnh Hà Nam cấp Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 14/GP-UBND ngày 18/02/2009, thời hạn giấy phép 10 năm. 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam đã có chủ trương của UBND thành phố 

Phủ Lý về việc đấu nối hệ thống thoát nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà 

Nam số 200/UBND-QLĐT ngày 11/3/2019 nhưng chưa thực hiện ký hợp đồng 

đấu nối nước thải với UBND thành phố. 

2.Kiểm tra thực tế:  

 Hệ thống xử lý nước thải vẫn đang vận hành, công suất thiết kế 350 

m3/ngđ.  

B. Việc chấp hành pháp luật về môi trường 

1.Thủ tục hành chính về môi trường 

- Bệnh viện đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường  của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hà Nam, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý tại Quyết định 

số106/QĐ-STNMT ngày 05/12/2008 của sở TN&MT; 

- Bệnh viện đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  dự 

án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng khoa nhi và xây dựng khoa ung biếu 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam tại Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 

13/05/2011 của sở TN&MT; 

- Đã có Giấy xác nhận về việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án “Công trình mở rộng khoa Nhi và 

xây dựng khoa Ung bướu” đối với giai đoạn 1 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà 

Nam số 378/GXN-STN&MT ngày 04/6/2015 do Sở TN&MT cấp; 

- Đã có Quyết định số 28/QĐ-STN&MT ngày 21/3/2012 của sở TN&MT 

về việc chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định 

số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính Phủ; 

- Đã có số đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Số 35.000009.T cấp 

lần đầu ngày 22/9/2008 do sở TN&MT cấp; 

- Đã có Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, 

dịch vụ duy trì cây xanh số 2206/2018/BVHN ngày 22/06/2018, Hợp đồng mua 

bán chất thải y tế thông thường có thể tái chế ngày 30/12/2018, Hợp đồng dịch 

vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế số 05.06/2018/BVHN-ETC ngày 

05/6/2018; 

- Đã thực hiện báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế năm 2019; báo cáo kết 

quả xử lý ô nhiễm triệt để số 1381/BVHN ngày 28/11/2017; báo cáo kết quả 

quan trắc môi trường năm 2016, năm 2017, năm 2018 tần suất 2 lần/năm; báo 
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cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. 

       2. Tồn tại 

Thực hiện đo kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa đủ tần suất theo quy 

định. 

C. Việc chấp hành pháp luật về đất đai 

1. Thủ tục hành chính về đất đai 

- Bệnh viện đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 

818683, thửa đất số 128, tờ bản đồ số 5, phường Minh Khai, diện tích được cấp 

giấy chứng nhận là 325.3m2; số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

T03217 cấp ngày 11/11/2009; 

- Bệnh viện đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 

818684, thửa đất số 127, tờ bản đồ số 5, phường Minh Khai, diện tích được cấp 

giấy chứng nhận là 29.464,3m2; số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất T03218 cấp ngày 11/11/2009; 

- Đã có Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc thu hồi và giao đất xây dựng mở rộng khoa Nhi và xây dựng 

Khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh tại phường Hai Bà Trưng, thành phố 

Phủ Lý. 

- Bệnh viện được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

2. Tồn tại 

 Bệnh viện đang  hoàn thiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho Khu đất xây dựng mở rộng Khoa nhi và xây dựng Khoa ung bướu. 

III. KIẾN NGHỊ 

1.Giao Thanh tra sở xử lý vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Nam về hành vi: Đo kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa đủ tần suất 

theo quy định. 

2. Giao phòng Tài nguyên nước-KTTV&BĐKH đôn đốc, hướng dẫn 

Công ty phục các tồn tại trong việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước; Tổng 

hợp kết quả chấp hành pháp luật tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và 

sử dụng đất từ Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục quản lý đất đai báo cáo lãnh 

đạo sở để quản lý, theo dõi. 

 3. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường đôn đốc, hướng dẫn Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hà Nam khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường và 

gửi báo cáo về sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý. 

 4. Giao Chi cục quản lý đất đai đôn đốc, hướng dẫn Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hà Nam khắc phục các tồn tại trong công tác đất đai và gửi báo cáo về sở 

Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý. 
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5. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường công 

khai kết quả kiểm tra của đơn vị trên trang Website của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

6.Yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam 

Khẩn trương làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

Khu đất xây dựng mở rộng Khoa nhi và xây dựng Khoa ung bướu theo quy 

định. 

7. Giao đoàn kiểm tra tổ chức công bố kết luận kiểm tra và đôn đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hà Nam thực hiện kết luận kiểm tra theo quy định. 
 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo sở; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam (để thực hiện); 

- Thành viên đoàn kiểm tra; 

- Thanh tra Sở TN&MT; 

- P.TNN-KTTV&BĐKH; CCBVMT, CCQLĐĐ; 

- TT Công nghệ thông tin TNMT; 

- Lưu: VT, HS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Thông 
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