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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: 698/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 Công ty 2-9 địa chỉ thôn Ngô Gia Khảm,  

phường Châu Sơn, 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 đối ngày 10/5/2019 của Công ty 2-9. 

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

kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Công ty 2-9 được sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên mã số 0700212313, đăng ký 

lần đầu ngày 28/8/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 26/01/2018. 

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất giấy Kraft và bao bì carton. 

- Công ty có trụ sở tại thôn Ngô Gia Khảm, phường Châu Sơn, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đức Long Giám đốc Công ty. 

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 sản xuất Công ty lấy từ hồ tự đào trong 

khuôn viên của Công ty. 

- Nước phục vụ sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy được Công ty hợp đồng 

mua nước sạch với Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam. Công ty đã cung cấp 

Hóa đơn sử dụng nước sạch tháng 9, 10, 11, 12 năm 2018; tháng 1 năm 2019. 

Lưu lượng sử dụng trung bình: 3,7m
3
/ngày đêm. 
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1.2. Về xả nước thải vào nguồn nước 

- Công ty được UBND tỉnh Hà Nam cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước số 62/GP-UBND ngày 24/5/2010, thời hạn giấy phép 10 năm. 

2. Kiểm tra thực tế: Tại thời điểm kiểm tra, Công ty vẫn hoạt động bình 

thường, hệ thống xử lý nước thải vẫn đang vận hành. Công ty sử dụng hệ thống 

tuần hoàn đối với nước thải sản xuất. Nước thải chỉ được xử lý qua hệ thống bể 

phốt 3 ngăn sau đó chảy thẳng ra kênh Ngòi Ruột. Theo Công ty báo cáo Bể thu 

gom nước thải chỉ bao gồm nước mưa và nước thải sinh hoạt. Nhưng tại thời 

điểm kiểm tra, thành phần nước thải có lẫn cả nước thải sản xuất. Nước đục, có 

màu xanh, nổi váng dày, nhiều tạp chất sau đó chảy ra kênh Ngòi Ruột. 

B. Việc chấp hành pháp luật về môi trường 

1.Thủ tục hành chính về môi trường 

- Công ty đã được UBND thành phố Phủ Lý cấp Giấy xác nhận đăng ký 

bản cam kết bảo vệ môi trường số 26/GXN-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2009; 

- Công ty đã có Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 

QLCTNH: 35.00018.T  do sở TNMT tỉnh Hà Nam cấp ngày 9 tháng 2 năm 

2010. 

- Đã ký Hợp đồng kinh tế số 118/2019/HĐKT với Công ty CPMT và công 

trình đô thị Hà Nam về việc cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường; 

- Đã ký Hợp đồng kinh tế số 44/HĐKT/ETC/2017 với Công ty CP đầu tư 

và kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC về việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ 

tạm thời và xử lý chất thải nguy hại; 

- Đã thực hiện Báo cáo quan trắc môi trường: năm 2016, 2017, 2018, 2019 

(01 lần/năm). 

2. Kiểm tra thực tế các công trình liên quan đến công tác bảo vệ môi 

trường 

Hệ thống thu gom nước thải đã xuống cấp, không đảm bảo theo quy định 

yêu cầu Công ty nâng cấp, cải tạo lại hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo 

nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép. 

3. Tồn tại về môi trường 

Đo kiểm soát ô nhiễm môi trường không đúng tần suất theo quy định. 

C. Việc chấp hành pháp luật về đất đai 

1. Thủ tục hành chính về đất đai 

- Công ty đã được UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi đất và cho Công ty 2-9 

thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bao bì carton số 258/QĐ-UBND 

do UBND tỉnh Hà Nam cấp ngày 18 tháng 02 năm 2008; 

- Biên bản bàn giao đất trên thực địa ngày 02/5/2008. 

- Công ty đã được UBND tỉnh Hà Nam ký Hợp đồng thuê đất số 57/HĐTĐ 

gày 17/7/2008; 

- Công ty đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AH 986681 cấp ngày 17/7/2008. 
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- Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính như sau: 

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước tiền thuê mặt đất hàng năm kỳ 

01/2018: 58.518.000 VNĐ và tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý kỳ 

01/2018: 163.850 VNĐ; 

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước tiền thuê mặt đất hàng năm kỳ 

02/2018: 81.925.200 VNĐ và tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% 

ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý kỳ 

08/2018: 491.551 VNĐ. 

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước tiền thu từ đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp: kỳ 05/2018: 3.511.080 VNĐ; 

2. Tồn tại: Công ty chưa cung cấp các tài liệu xác định việc sử dụng đất 

của Công ty có đúng ranh giới, mốc giới được Nhà nước cho thuê hay không.  

D. Lấy mẫu nước thải 

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 01 mẫu nước thải sinh hoạt sau HTXL khu 

vực văn phòng. Kết quả có 01 chỉ tiêu: Coliform vượt 10,8 lần so với QCVN 

14:2008/BTNMT cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

III. KIẾN NGHỊ 

1.Giao Thanh tra sở xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty 2-9 về 

hành vi:  

+ Đo kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa đủ tần suất theo quy định 

+ Xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép (chỉ tiêu: Coliform vượt 10,8 lần 

so với QCVN 14:2008/BTNMT cột B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt). 

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

Công ty khắc 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 Công ty khắc 

phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường. 

 4. Giao Chi cục quản lý đất đai đôn đốc, hướng dẫn Công ty khắc phục 

các tồn tại trong công tác sử dụng đất. 

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 Công ty 2-9: 

- Khẩn trương làm thủ tục xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước cho 

phù hợp với luật Tài nguyên nước 2012, các quy chuẩn áp dụng và thực tế của 

doanh nghiệp.  
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- Thường xuyên vệ sinh, cải tạo hệ thống thu gom, xử lý nước thải; hệ 

thống tuần hoàn nước thải sản xuất đảm bảo nước thải ra môi trường đạt tiêu 

chuẩn cho phép. 

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định đối với phần diện tích 

đất lưu không đê sông Đáy Công ty đã sử dụng để xây dựng tường rào và một số 

lán, kho tạm. 

- Nghiêm túc thực hiện việc đo kiểm soát ô nhiễm môi trường; đo kiểm 

soát chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận đủ thông số và tần suất theo 

quy định; thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động xả nước thải vào nguồn nước 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.  

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

ty thực hiện kết luận kiểm tra theo quy định. 
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo sở; 

- Công ty 2-9 (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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