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

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 5 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 Trang trại chăn nuôi lợn của ông Chu Cao Thắng tại 

xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn 

 

Kính gửi: ông Chu Cao Thắng 

   

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 

08/4/2019, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Hương Sơn tiến hành kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất, tài 

nguyên nước và công tác bảo vệ môi trường tại Trang trại chăn nuôi lợn của ông 

Chu Cao Thắng tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, kết quả như sau:  

1. Kết quả kiểm tra. 

 1.1. Về hồ sơ: Dự án xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt công nghiệp, chủ 

đầu tư ông Chu Cao Thắng (dự án được phòng Tài nguyên và môi trường huyện 

Hương Sơn thẩm định ngày 24/10/2014). 

 Hồ sơ sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 805008 

được UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 15/01/2016 cho các ông Bà: Chu Cao 

Thắng, Phạm Thị Trâm, Hà Văn Hợp, Nguyễn Thị Hòa, diện tích: 2.213 m
2
, sử 

dụng vào mục đích: sản xuất nông nghiệp, hạn sử dụng: đến ngày 16/4/20130; 

Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 10/9/2014 giữa hộ ông Trần 

Văn Sơn (vợ Dương Thị Lợi) chuyển nhượng cho ông Chu Cao Thắng  (vợ Phạm 

Thị Trâm), diện tích: 7.974,9 m
2
, nguồn gốc đất khai hoang, phát rẫy từ năm 

1995, sử dụng trồng lâm nghiệp (Giấy chuyển nhượng có sự xác nhận của UBND 

xã Sơn Kim 1); Sơ đồ quy hoạch khu trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm được 

UBND huyện Hương Sơn phê duyệt (không ghi ngày tháng năm), tổng diện tích: 

10.558,4 m
2
; trích đo khu đất xin thuê được UBND xã xác nhận (không ghi ngày 

tháng năm), diện tích: 16.740 m
2
. 

 Hồ sơ bảo vệ môi trường: Quyết định số 361/QĐ-KKT ngày 28/7/2015 của 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ lần 1 năm 2018. 

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

Ông Chu Cao Thắng đang sử dụng khoảng 11.000 m
2
 để làm trang trại 

chăn nuôi lợn, trong đó: 

Phần diện tích đã được UBND huyện Hương Sơn cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CD 805008 ngày 15/01/2016: đã xây dựng đường nội bộ, 
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nhà tẩy trùng, kho cám, nhà ở công nhân, nhà điều hành, hố sát trùng và trồng cây 

ăn quả.  

Phần diện tích theo Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 

10/9/2014: đã xây dựng 02 nhà nuôi lợn, 01 hầm bioga, 03 hồ sinh học, 01 bể 

nước và lò đốt, 01 trạm cân. 

Xung quang 02 diện tích nói trên đã được trồng cây xanh. Các công trình 

đã xây dựng cơ bản phù hợp với Sơ đồ quy hoạch đã được UBND huyện Hương 

Sơn phê duyệt. 

Trang trại đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải gồm có: mương thu gom 

nước thải, hố lắng, bể bioga, hồ sinh học; phân lợn được vớt và đưa vào nhà ủ 

phân có mái che; chất rắn sinh hoạt đã được Hợp tác xã môi trường Sơn Kim 1 

thu gom vận chuyển. Trang trại sử dụng nước từ Khe Năm với khối lượng trung 

bình 30 m
3
/ngày/đêm. 

1.3. Tồn tại. 

Ông Chu Cao Thắng sử dụng 7.974,9 m
2
 đất nhận chuyển nhượng khi chưa 

được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Chưa có giấy xác nhận hoàn thành các 

công trình bảo vệ môi trường; chưa thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 6 

tháng cuối năm 2018; chưa báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2018; 

một số công trình bảo vệ môi trường xây dựng chưa đúng với báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đã được phê duyệt; bạt lót chống thấm tại hồ sinh học đã bị 

rách. 

 II. Kết luận, kiến nghị. 

Ông Chu Cao Thắng sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền 

cho phép là vi phạm khoản 1, điều 12, Luật đất đai năm 2013, khoản 2, điều 3, 

Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai; Không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các 

công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và gửi cơ quan phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, vi phạm điểm l 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; Thực hiện giám sát 

chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về tần suất giám sát năm 2018) là vi 

phạm điểm c khoản 7 điều 12 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 

của Chính phủ; Không thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ vi 

phạm điểm a khoản 1 điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 

của Chính phủ; Thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá 

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

tác động môi trường, vi phạm điểm e khoản 1 điều 9 nghị định số 155/2016/NĐ-

CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. 

Ngày 21/5/2019 Đoàn kiểm tra đã làm việc với UBND huyện Hương Sơn, 

UBND xã Sơn Kim (Có Biên bản làm việc kèm theo) thì việc sử dụng đất của 

ông Chu Cao Thắng làm Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương 

Sơn đã được UBND huyện Hương Sơn phê duyệt sơ đồ quy hoạch sử dụng đất, là 

trường hợp hộ gia đình cá nhân nên thuộc quyền quản lý của UBND huyện 

Hương Sơn; Dự án Chăn nuôi lợn thịt công nghiệp do ông Chu Cao Thắng làm 

chủ đầu tư là dự án của hộ gia đình cá nhân và đã được phòng chức năng của 
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UBND huyện thẩm định; việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường của Trang trại 

chăn nuôi lợn do ông Chu Cao Thắng làm chủ đã được UBND huyện Hương Sơn 

kiểm tra vào năm 2017 (có Biên bản làm việc ngày 15/5/2017) và xử lý sai phạm 

về lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Quyết định số 183b/QĐ-XPVPHC ngày 

25/5/2017. Do vậy các thành phần làm việc thống nhất giao việc xử lý, giám sát 

khắc phục các tồn tại của trang trại chăn nuôi lợn đã được Đoàn kiểm tra nêu tại 

mục 1.3 cho UBND huyện Hương Sơn thực hiện.  

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: 

- Ông Chu Cao Thắng: Trong quá trình hoạt động sản xuất phải thực hiện 

đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động 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.  

- UBND huyện Hương Sơn kiểm tra, xử lý, đơn đốc việc khắc phục các tồn 

tại của Trang trại chăn nuôi lợn do ông Chu Cao Thắng làm chủ, kết quả 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 Hương Sơn; 

- Giám đốc sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

Gửi bản giấy (02 bản) và bản điện tử. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Hồ Huy Thành 
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