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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:  371/STNMT-TTr 
V/v thông báo kết quả kiểm tra 

 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2019 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 

Về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất, tài nguyên nước và 

bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy 

 

  Kính gửi: Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy 

 

Thực hiện  Quyết định số 118/QĐ-STNMT ngày 02/4/2019 của Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, tài 

nguyên nước và bảo vệ môi của tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 

10/4/2019, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất, tài nguyên 

nước và công tác bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy, 

kết quả như sau:  

1. Kết quả kiểm tra. 

 1.1. Về hồ sơ: Giấy chứng nhận đầu tư số: 3884645384 cấp lần đầu ngày 

27/6/2016. Do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh cấp.  

 Hồ sơ sử dụng đất: 

Lô số 1: Quyết định số 1525 QĐ/UB-LN1 ngày 17/11/1997 về việc cho 

thuê đất sử dụng vào mục đích chuyên dùng: diện tích: 59.166 m
2
 (trong đó; 1926 

m
2
 sử dụng vào mục đích: Khu tập thể CNV; 9.805 m

2
 sử dụng vào mục đích: 

Văn phòng làm việc; 47.435 m
2
 sử dụng vào mục đích: Xưởng đóng tàu); Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND tỉnh cấp ngày 07/01/2004: diện tích: 

57.240 m
2
. 

Lô số 2: Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/10/2007 của UBND tỉnh 

về việc cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiêp: diện tích: 158.082 

m
2
, mục đích sử dụng: xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh (mở rộng nhà máy); 

thời hạn: từ ngày ban hành Quyết định cho thuê đất đến ngày 17/11/2047; Biên 

bản bàn giao đất tại thực địa ngày 12/12/2012; Hợp đồng thuê đất số 

57/2015/HĐTĐ ngày 18/5/2015; Bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng 

đất, được UBND tỉnh phê duyệt ngày 05/5/2006, tổng diện tích: 22,75 ha. 

Thông báo số 661/TB-CCT ngày 27/6/2018 của Chi cục thuế Nghi Xuân về thông 

báo tiền thuế nợ và tiền nộp chậm. Tính đến ngày 31/5/2018 đơn vị đang nợ tiền thuê đất, 

tiền thuế phi nông nghiệp và tiền nộp chậm: 1.270.723.211 đồng. Theo báo cáo của đơn 

vị đối với 02 lô đất tại thị trấn Xuân An đến ngày 31/12/2018 đơn vị còn nợ ngân sách 

nhà nước 1.200.000.000 đồng. 

 Hồ sơ bảo vệ môi trường và tài nguyên nước: Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 

19/3/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ 

sung của dự án “mở rộng nhà máy đóng tàu Bến Thủy” tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi 

Xuân; Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số: 42.000243.T do Sở Tài 
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nguyên và môi trường cấp ngày 12/4/2016; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

244/GP-TNMT ngày 04/5/2016. 

 1.2. Về việc sử dụng đất, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. 

 Đơn vị đã đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, ranh giới, vị trí được thuê. Kiểm 

tra thực địa và đối chiếu với Bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất, được 

UBND tỉnh phê duyệt ngày 05/5/2006 cho thấy: đã xây dựng hoàn thành và đưa vào 

sử dụng các hạng mục công trình: khu hành chính văn phòng 4 tầng (hạng mục số 1), 

Phân xưởng gia công (hạng mục số 2), phân xưởng võ 1 (hạng mục số 3),  âu tàu 6500 

tấn (hạng mục 12, thực tế xây dựng chỉ có 2000 tấn); Các hạng mục đơn vị đang thi công 

dỡ dang: Phân xưởng võ 2 (hạng mục số 5), phân xưởng gia công (hạng mục số 6), phân 

xưởng máy và điện (hạng mục số 7), phân xưởng võ 3 (hạng mục 8), phân xưởng gia 

công (hạng mục 9), âu tàu 6500 tấn (hạng mục 11), âu tàu 6500 tấn (hạng mục 13, thực tế 

xây dựng Đà tàu 10000 tấn), sân bãi gia công (hạng mục số 15 đã san lấp); Các hạng mục 

chưa xây dựng: Phân xưởng sơn (hạng mục số 4), Phân xưởng sơn (hạng mục số 10), âu 

tàu 10.000 tấn (hạng mục 14), Kho (hạng mục số 16). 

 Tại thời điểm kiểm tra không thấy phát sinh nước thải sản xuất. Đã bố trí kho chưa 

chất thải nguy hại, tuy nhiên một số chất thải nguy hại (cặn sơn) chưa được lưu giữ đúng 

quy định. 

1.3. Tồn tại: Đơn vị sử dụng đất chưa hiệu quả, nhiều công trình xây dựng còn dở 

dang từ những năm 2007 - 2008 đến nay (theo báo cáo của đơn vị, các công trình này 

thuộc 02 dự án Nâng cao năng lực Nhà máy đóng tàu Bến Thủy và Mở rộng nhà máy 

đóng tàu Bến Thủy. Tuy nhiên, hiện nay không có nguồn vốn để đầu tư và đơn vị được 

Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty công nghiệp tàu tủy xếp vào diện bán giải thể, phá 

sản); một số công trình đã hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng (xưởng gia công cơ 

khí); một số công trình chưa được triển khai xây dựng. Đơn vị chưa xây dựng các công 

trình bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; 

chưa thực hiện quan trắc môi trường định kỳ; Đơn vị chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài 

chính về đất đai theo quy định. 

 II. Kết luận, kiến nghị. 

Việc đơn vị sử dụng đất không hiệu quả là vi phạm điều 6, Luật đất đai 

năm 2013. Đơn vị không thực hiện một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (chưa xây dựng dựng các công trình bảo vệ môi trường theo Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt), vi phạm điểm g khoản 1 điều 9 Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ, 

vi phạm điểm d, khoản 7,  điều 12, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 

Chính phủ. 

Để thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử 

dụng đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật liên 

quan, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: 

- Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy: Báo cáo Bộ Giao thông vận tải và 

Tổng công ty công nghiệp tàu thủy về tình hình quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường 

của đơn vị, có phương án về việc sử dụng đất, thực hiện dự án gửi UBND tỉnh, Sở Kế 

hoạch và đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường; trong quá trình hoạt động sản xuất 
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phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ bảo vệ môi 

trường đã được phê duyệt, các quy định của pháp luật đất đai, môi trường, tài 

nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan; khắc phục các tồn tại được 

nêu tại mục 1.3. Kết quả khắc phục các tồn tại đã nêu trên phải thực hiện trong 

thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban nhận được Thông báo này và báo cáo về Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

 

 Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND huyện Nghi Xuân; 

- Giám đốc sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

Gửi bản giấy (03 bản) và bản điện tử. 

GIÁM ĐỐC 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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