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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:  3268/STNMT-CCMT 

V/v báo cáo kết quả xử lý vi phạm về BVMT 

đối với trang trại chăn nuôi hộ ông Lê Đình 

Nam xã Gia Phố, huyện Hương Khê 

 

       Hà Tĩnh, ngày  07  tháng  11  năm 2018 

 
             Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 6173/UBND-XD1  ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc kiểm tra phản ánh của người dân liên quan đến công tác đảm bảo môi trường; 

Ngày 09/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức kiểm tra nội 

dung phản ánh của người dân và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường (BVMT) tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung và Trang trại chăn nuôi 

của hộ ông Lê Đình Nam ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê. Kết quả kiểm tra thực 

tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo gửi UBND tỉnh tại Văn bản số 

2957/STNMT-CCMT ngày 12/10/2018.  

Sau khi có kết quả phân tích mẫu nước thải, ngày 25/10/2018 Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã có Giấy mời số 680/GM-STNMT, song do chủ trang 

trại có việc đột xuất nên cuộc họp không tiến hành được theo kế hoạch. Ngày 

06/11/2018, Sở đã chủ trì, phối hợp với các thành phần liên quan (Phòng Cảnh 

sát môi trường - Công an tỉnh, UBND huyện Hương Khê, UBND xã Gia Phố) 

làm việc với hộ ông Lê Đình Nam. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết 

quả như sau:  

1. Về kết quả phân tích mẫu nước thải  

Tại thời điểm kiểm tra ngày 09/10/2018, Đoàn kiểm tra đã lấy 01 mẫu nước 

thải ở vị trí sau xử lý (trước khi thải ra khe Nác). Qua kết quả phân tích mẫu 

nước thải (theo báo cáo số 203/2018 ngày 16/10/2018 của Trung tâm Quan trắc 

TN&MT Hà Tĩnh) so sánh với QCVN 62-MT:2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi có 3/6 thông số vượt, gồm: BOD5 vượt 

2,53 lần, COD vượt 1,39 lần, chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 1,23 lần. 

2. Về kết quả khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường: 

Theo báo cáo của chủ trang trại, UBND xã Gia Phố và UBND huyện 

Hương Khê, từ ngày 09/10/2018 đến nay, chủ trang trại đã khắc phục một số tồn 

tại đoàn đã yêu cầu như: làm nắp đậy hố lắng phân, đào thêm 1 hồ sinh học để 

xử lý nước thải, ký hợp đồng lắp đặt máy ép phân với nhà cung cấp. 

Về hồ sơ, chủ trang trại đã bổ sung báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 

năm 2017. 
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3. Các tồn tại, hành vi vi phạm và hình thức xử phạt 

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế công tác BVMT, kết quả phân tích mẫu 

nước thải, biên bản làm việc ngày 06/11/2018 giữa đại diện Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các thành phần liên quan, thấy rằng:  

Trong quá trình hoạt động chăn nuôi của trang trại hộ ông Lê Đình Nam đã 

có ý kiến phản ánh của người dân địa phương về ô nhiễm môi trường. Chính 

quyền địa phương xã và huyện đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra; Sở TNMT đã 

kiểm tra (năm 2017 và ngày 09/10/2018); các đoàn kiểm tra đã chỉ ra các tồn tại 

cần khắc phục, tuy nhiên ý thức chấp hành của chủ cơ sở chưa cao, chưa khắc 

phục triệt để các tồn tại theo yêu cầu của các đoàn kiểm tra; đến nay cơ sở vẫn 

còn một số tồn tại như sau: 

- Về các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

+ Hệ thống xử lý nước thải chưa hiệu quả, mẫu nước thải vượt QCVN 

cho phép (kết quả nêu trên). 

+ Chưa có nhà để phân. 

+ Xả nước thải có chứa 3/6 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất thải vào môi trường, gồm: BOD5 vượt 2,53 lần, COD vượt 1,39 lần, chất 

rắn lơ lửng (TSS) vượt 1,23 lần.  

- Về hồ sơ thủ tục môi trường còn thiếu: chưa lập hồ sơ xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường và chưa thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 

2018, hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ cấp phép khai thác nước ngầm 

theo quy định.  

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và ý kiến thảo luận của các thành viên, cuộc 

họp ngày 06/11/2018 đã thống nhất xử phạt vi phạm hành chính đối với trang 

trại chăn nuôi hộ ông Lê Đình Nam về hành vi: Xả nước thải có chứa thông số 

môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 

từ 1,5 lần đến dưới 3 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5m
3
/ngày 

(24giờ) đến 10 m
3
/ngày (24giờ); quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP. Phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền đối với hành vi 

vi phạm nêu trên đối với thông số COD vượt 1,39 lần; TSS vượt quy chuẩn kỹ 

thuật 1,23 lần; đề nghị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường lập biên bản, ban 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Lê Đình Nam. Theo 

đó, Chánh Thanh tra Sở TN&MT đã ký Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC ngày 

06/11/2018 xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Lê Đình Nam với hành vi 

nêu trên, tổng số tiền 16.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu năm trăm 

nghìn đồng chẵn); đồng thời buộc chi trả kinh phí phân tích phân tích mẫu nước 

thải theo quy định tại Khoản 9 Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP cho 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường với số tiền 1.883.000 đồng (Bằng 

chữ: Một triệu tám trăm tám mươi ba nghìn đồng).  

* Yêu cầu chủ trang trại tiếp tục thực hiện những nội dung sau: 
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- Chủ động rà soát, đánh giá hoạt động của hệ thống xử lý nước thải để khắc 

phục, cải tạo hệ thống xử lý, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN cho phép và 

làm nhà để phân. Các nội dung này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2018 , báo 

cáo về UBND huyện Hương Khê và Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, 

giám sát; trong thời gian chưa khắc phục được hệ thống xử lý nước thải đạt 

QCVN cho phép thì tuyệt đối không được xả thải ra môi trường.  

- Yêu cầu chủ trang trại hoàn thành nộp tiền phạt theo Quyết định số 

20/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi 

trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 06/11/2018. 

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các giải pháp BVMT 

theo báo cáo ĐTM đã phê duyệt, trong đó chú ý thường xuyên thực hiện vệ sinh 

chuồng trại, định kỳ phun chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi phát sinh từ 

khu vực chuồng nuôi…  

- Sau khi hoàn thành các công trình BVMT, khẩn trương lập hồ sơ xác nhận 

hoàn thành công trình BVMT trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận và 

các hồ sơ liên quan còn thiếu như đã nêu trên. 

* Đề nghị UBND huyện Hương Khê, UBND xã Gia Phố thường xuyên theo 

dõi giám sát, kiểm tra việc khắc phục các tồn tại nêu trên và việc thực hiện các 

biện pháp BVMT của chủ trang trại.  

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh biết, 

chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh; 

- UBND huyện Hương Khê; 

- UBND xã Gia Phố; 

- Ông Lê Đình Nam - xã Gia Phố (để thực hiện); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở TNMT; CC BĐTNN; 

- Lưu: VT, CCMT. 

- Gửi bản giấy (1) và bản điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
(đã ký) 

Phan Lam Sơn 

 


