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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:   225 /STNMT-CCMT Hà Tĩnh, ngày  24  tháng  01 năm 2019 

V/v báo cáo kết quả kiểm tra công tác BVMT 

đối với các cơ sở chăn nuôi xung quanh khu vực 

hồ Khe Lang 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được nhiều ý kiến của cử tri 

huyện Đức Thọ phản ánh hoạt động của các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm nguồn 

nước hồ Khe Lang. Để giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri, ngày 20-21/11/2018 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND các huyện Can Lộc, Đức Thọ, UBND các xã Đức Dũng (huyện Đức 

Thọ), Thường Nga, Phú Lộc (huyện Can Lộc) tổ chức kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) và tài nguyên nước 

(TNN) của các trang trại chăn nuôi xung quanh hồ Khe Lang và kiểm tra, lấy mẫu 

đánh giá chất lượng nước mặt hồ Khe Lang. Ngày 10/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tổ chức làm việc với các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi để thông báo kết quả 

kiểm tra và thống nhất hình thức xử lý (có biên bản kiểm tra, làm việc và hồ sơ kèm 

theo). Trên cơ sở kết quả kiểm tra, làm việc, Sở báo cáo cụ thể như sau: 

1. Kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước: 

Theo rà soát của UBND các huyện Can Lộc, Đức Thọ thì trên địa bàn 2 huyện 

có 8 cơ sở chăn nuôi có hoạt động xả thải trong lưu vực hồ Khe Lang, trong đó huyện 

Can Lộc: có 4 cơ sở chăn nuôi lợn (xã Phú Lộc: trang trại của Công ty cổ phần phát 

triển nông lâm; xã Thường Nga: Hộ Ông Nguyễn Đăng Nghĩa, Hộ Ông Nguyễn Mạnh 

Hà, Hộ Ông Nguyễn Công Bính) và 1 cơ sở chăn nuôi gà tại xã Thường Nga (Hộ Ông 

Nguyễn Văn Tân); huyện Đức Thọ (xã Đức Dũng): có 3 cơ sở chăn nuôi lợn (Hộ Ông 

Nguyễn Văn Định, Hộ Ông Phan Đức Quang, Hộ Ông Phan Văn Huynh). Tại thời 

điểm kiểm tra 03 cơ sở nuôi lợn đang dừng nuôi: hộ ông Nguyễn Đăng Nghĩa ở Can 

Lộc,  hộ ông Phan Văn Huynh và hộ ông Phan Đức Quang ở Đức Thọ; 1 cơ sở chăn 

nuôi gà (hộ ông Nguyễn Văn Tân) quy mô nhỏ, lượng chất thải phát sinh không đáng 

kể. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác BVMT và tài nguyên nước tại 6 cơ 

sở chăn nuôi lợn (bao gồm 4 cơ sở đang hoạt động và 2 cơ sở mới xuất lợn, đang 

dừng nuôi: hộ ông Phan Văn Huynh và ông Phan Đức Quang); 2 cơ sở không kiểm tra 

(hộ ông Nguyễn Văn Tân chăn nuôi gà, lượng chất thải phát sinh không đáng kể và hộ 

ông Nguyễn Đăng Nghĩa chăn nuôi lợn nhưng đã dừng nuôi thời gian khá lâu). Kết 

quả kiểm tra 06 cơ sở nêu trên như sau: 

- Về thực hiện hồ sơ, thủ tục BVMT và TNN: hầu hết các cơ sở chưa thực hiện 

đầy đủ các hồ sơ về BVMT và TNN. Trong 6 cơ sở được kiểm tra có 1 cơ sở (Công ty 

cổ phần phát triển nông lâm) thuộc đối tượng được UBND tỉnh phê duyệt Đề án 

BVMT chi tiết đã thực hiện cơ bản đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về BVMT và TNN, còn 

lại 5 cơ sở (hộ gia đình) do UBND cấp huyện phê duyệt, xác nhận Kế hoạch 

BVMT/Cam kết BVMT nhưng chưa có Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, báo 

cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ và trong số này có 4/5 cơ sở chưa thực hiện 
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quan trắc, giám sát môi trường định kỳ (1 cơ sở đã thực hiện là hộ Ông Nguyễn Công 

Bính). 

- Về thực hiện các công trình, biện pháp BVMT: 6/6 cơ sở được kiểm tra đều 

đang còn tồn tại về việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT, cụ thể: 

+ Đối với Công ty cổ phần phát triển nông lâm (gồm 3 trại chăn nuôi: trại 1000 

lợn nái, trại 800 lợn nái, trại lợn con cai sữa), tại thời điểm kiểm tra trại 1000 lợn nái 

có bể biogas bị hư hỏng và đang sửa chữa;  

+ 5 cơ sở chăn nuôi của các hộ gia đình còn lại đều có vi phạm không xây lắp 

công trình bảo vệ môi trường đầy đủ theo nội dung Cam kết BVMT/Kế hoạch BVMT 

được phê duyệt, hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo khả năng xử lý, không xây 

dựng nhà chứa phân...  

 Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 04 mẫu nước thải sau xử lý tại các cơ sở chăn 

nuôi đang hoạt động và có nước thải thoát ra môi trường (02 mẫu tại cơ sở của Công 

ty cổ phần phát triển nông lâm,  01 mẫu tại cơ sở của hộ ông Nguyễn Mạnh Hà và 01 

mẫu tại cơ sở của hộ ông Nguyễn Văn Định. Kết quả phân tích cho thấy: Có 01 mẫu 

nước thải tại cơ sở của ông Nguyễn Mạnh Hà (Can Lộc) có thông số Coliform vượt 

1,46 lần so với giới hạn cho phép theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT; còn 02 mẫu 

nước thải của Công ty cổ phần phát triển nông lâm (Can Lộc) và 01 mẫu nước thải tại 

cơ sở của ông Nguyễn Văn Định (Đức Thọ) có các thông số đang nằm trong giới hạn 

cho phép theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT. 

 2. Kết quả xử lý các vi phạm: 

 Tại buổi làm việc ngày 10/01/2019, theo báo cáo của chủ cơ sở và đại diện 

UBND cấp xã thì hầu hết các cơ sở đã thực hiện các biện pháp khắc phục công trình 

BVMT theo chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, trong đó: Công ty cổ phần phát triển nông 

lâm đã sửa chữa xong bể biogas bị hư hỏng, đã đào thêm hồ lắng, làm thêm hệ thống 

mương lắng lọc nước thải, đang lắp đặt máy ép phân; 3/5 cơ sở chăn nuôi hộ gia đình 

(tại xã Đức Dũng, huyện ĐứcThọ) sau khi xuất hết lợn đã dừng nuôi để tiến hành 

công tác khắc phục: mở rộng, sửa chữa, lắp đặt thêm bể biogas, đào thêm các hồ sinh 

học để xử lý nước thải. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và báo cáo việc khắc phục của các 

cơ sở tại buổi làm việc, các thành phần làm việc đã thống nhất đề nghị Chánh thanh 

tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở chăn nuôi hộ 

gia đình đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, 

trong đó có 01 cơ sở (hộ ông Nguyễn Mạnh Hà ở Can Lộc) đề nghị xử phạt thêm đối 

với hành vi xả nước thải có thông số Coliform vượt giới hạn cho phép 1,46 lần. Đồng 

thời yêu cầu: 

 - Đối với 3 cơ sở đang dừng nuôi (tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ): tiếp tục 

khắc phục các tồn tại, đặc biệt là xây dựng, sửa chữa các công trình BVMT theo nội 

dung Cam kết BVMT và Kế hoạch BVMT, đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn 

trước khi thải ra môi trường hoàn thành trước ngày 31/01/2019và gửi báo cáo kết quả 

hoàn thành cho UBND huyện Đức Thọ, UBND xã Đức Dũng để kiểm tra, xem xét và 

chỉ được tiếp tục nuôi khi được UBND huyện, xã đồng ý bằng văn bản.    

 - Đối với 2 cơ sở đang nuôi (tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc): thống nhất 

cho phép Chủ cơ sở chăn nuôi hết lứa lợn đang nuôi (muộn nhất trước 30/3/2019), sau 

đó dừng chăn nuôi, khắc phục các công trình BVMT theo Kế hoạch BVMT/Cam kết 

BVMT được UBND huyện phê duyệt. Sau khi hoàn thành, báo cáo UBND huyện, 
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UBND xã kiểm tra, xác nhận, đồng ý bằng văn bản mới được nuôi lứa lợn tiếp theo. 

Trong thời gian đang nuôi lứa lợn này phải tập trung xử lý phân, nước thải theo đúng 

quy định, đảm bảo yêu cầu về BVMT, tuyệt đối không gây ô nhiễm môi trường.  

 Theo đó, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quyết 

định xử phạt 4/5 cơ sở chăn nuôi hộ gia đình với tổng số tiền 8.100.000 đồng, còn 1 

cơ sở chăn nuôi hộ gia đình (ông Nguyễn Công Bính) mặc dù Thanh tra Sở đã liên hệ 

nhiều lần nhưng chưa phối hợp để ký biên bản vi phạm hành chính. 

 3. Về kết quả phân tích chất lượng nước mặt hồ Khe Lang: 

 Để đánh giá chất lượng nước hồ, Đoàn kiểm tra đã lấy 03 mẫu nước mặt tại hồ 

Khe Lang để phân tích, đánh giá. Kết quả có 2/3 mẫu nước mặt lấy tại khu vực hồ 

Khe Lang có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ (BOD5 và COD vượt quy chuẩn cho 

phép), cụ thể: 

 + Mẫu nước mặt lấy tại vị trí khu vực tiếp nhận nguồn nước từ xã Đức Dũng về 

hồ Khe Lang có các thông số đều đang nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

08:2015/BTNMT (cột B1); 

 + Mẫu nước mặt lấy tại Bãi tràn hồ Khe Lang có BOD5 vượt 1,53 lần và COD 

vượt 1,33 lần so với giới hạn cho phép QCVN 08:2015/BTNMT (cột B1); 

 + Mẫu nước mặt lấy tại Khu vực tiếp nhận nguồn nước từ xã Phú Lộc, huyện 

Can Lộc có BOD5 vượt 1,13 lần và COD vượt 1,07 lần so với giới hạn cho phép 

QCVN 08:2015/BTNMT (cột B1). 

 4. Kiến nghị, đề xuất: 

 Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng nguồn nước hồ 

Khe Lang, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo 

một số nội dung sau: 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rà soát các vùng quy hoạch 

chăn nuôi tập trung trên thượng nguồn các hồ nước lớn, các hồ chứa đã và đang quy 

hoạch cấp nước sinh hoạt đảm bảo các yếu tố môi trường; phối hợp với các địa 

phương và cơ quan liên quan kiểm tra lại các trang trại chăn nuôi để đề xuất lộ trình 

đưa ra khỏi quy hoạch hoặc có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi 

trường, nguồn nước. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá diễn biến chất lượng nước hồ 

Khe Lang, xem xét đề xuất bổ sung vị trí mẫu nước mặt hồ Khe Lang vào chương trình 

mạng lưới quan trắc của tỉnh; Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và tài 

nguyên nước đối với các dự án do UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

hồ sơ về bảo vệ môi trường. 

- UBND các huyện Can Lộc, Đức Thọ: 

+ Tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các xã Phú Lộc, Thường Nga, Đức Dũng 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khắc phục các tồn tại về BVMT và TNN của các cơ sở 

chăn nuôi xung quanh khu vực hồ Khe Lang và chỉ cho phép các cơ sở tiếp tục hoạt 

động khi đã khắc phục xong các tồn tại, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý phải 

đáp ứng quy chuẩn hiện hành. Trường hợp việc khắc phục của các cơ sở không đáp ứng 

công tác bảo vệ môi trường, yêu cầu dừng hoạt động, thu hồi hoặc đề xuất thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.  
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+ Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định 

của pháp luật về BVMT và TNN đối với các tổ chức, cá nhân do UBND cấp huyện phê 

duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường. 

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

đạo./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Sở NN và PTNT; 

- UBND các huyện: Can Lộc, Đức Thọ; 

- UBND các xã: Phú Lộc, Thường Nga (huyện Can Lộc), Đức 

Dũng (huyện Đức Thọ); 

- Thanh tra Sở; 

- Chi cục Biển, HĐ và TNN; 

- Lưu: VT, CCMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Phan Lam Sơn 
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