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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: 322/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 Công ty sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA 

 

  Kính gửi: Công ty sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA                          

   

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 11/4/2019 và 

ngày 19/4/2019, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thị xã Kỳ Anh 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 sản xuất nguyên liệu giấy 

HAVIHA, kết quả như sau:  

1. Kết quả kiểm tra. 

 1.1. Về hồ sơ: Giấy chứng nhận đầu tư số 282.043.000006 do Ban QL khu kinh tế 

Vũng Áng cấp; chứng nhận lần đầu ngày 18/10/2005; chứng nhận thay đổi lần 4, ngày 

11/12/2009. Hồ sơ đất đai: Được UBND tỉnh phê duyệt mặt bằng quy hoạch sử dụng 

đất nhà máy chế biến gỗ Hanviha khu hậu cảng Vũng Áng – Kỳ Anh ngày 27/4/2006; 

Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 15/5/2006 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cho thuê 

đất sử dụng vào mục đích Phi nông nghiệp, diện tích: 40.906,0 m
2
, mục đích sử dụng: xây 

dựng nhà máy sản xuất gỗ băm dăm, thời hạn thuê đất: tính từ ngày ban hành Quyết định 

cho thuê đất đến hết ngày 18/10/2035; Ký hợp đồng thuê đất số 51/2008/HĐTĐ ngày 

30/9/2008; được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận QSD đất (số bị mờ do bản cung cấp là 

bản phô tô; bản gốc theo báo cáo của đơn vị hiện đang thế chấp tại ngân hàng) ngày 

22/10/2008.   

Hồ sơ môi trường và tài nguyên nước: Quyết định số 51 QĐ/TNMT ngày 

22/5/2006 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê chuẩn Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường cảu dự án “sản xuất gỗ băm dăm Việt Nam – Hàn Quốc”; Sổ đăng 

ký chủ chất thải nguồn thải nguy hại, mã số QLCTNH 42.000167.T do Sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 23/10/2013; Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ lần 1, lần 2 năm 

2018; Hợp đồng kinh tế số 23/2018/RSH về việc cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường tại 

Công ty trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha ngày 01/02/2018 giữa Trung tâm 

DV hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh với Công ty trồng rừng và sản xuất nguyên 

liệu giấy Hanviha; Hợp đồng kinh tế số 180620/HĐ-XLMTNA-HANVIHA về việc thu 

gom vận chuyển xử lý và chuyển giao xử lý chất thải nguy hại giữa Công ty cổ phần xử lý 

môi trường Nghệ An với Công ty trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha (Hợp 
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đồng không ghi ngày 27 tháng 6 năm 2018); Báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2018 

kèm theo Chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại; Giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước số 215/GP-STNMT ngày 07/11/2013 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp: nguồn 

tiếp nhận nước thải: Suối Bụi Seo; thời hạn 05 năm (Giấy phép đã hết hạn); Hợp đồng kinh 

tế số 20/2018/HĐ-XT ngày 23/06/2018 giữa Công ty trồng rừng và sản xuất nguyên liệu 

giấy Hanviha và Công ty TNHH MTV kỹ thuật tài nguyên và Môi trường về việc lập báo 

cáo xả nước thải vào nguồn nước cho nhà máy sản xuất gỗ băm dăm Việt Nam – Hàn 

Quốc công suất 118 m
3
/ngày đêm: thời hạn thực hiện hợp đồng 30 ngày kể từ ngày ký. 

Theo báo cáo của đơn vị đến nay bên việc thực hiện hợp đồng chưa hoàn thành là do: hồ 

sơ đã nộp lên Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục biển hải đảo và tài nguyên nước đã 

vào kiểm tra và yêu cầu phải hoàn thành hệ thống xử lý nước thải nên chưa hoàn thành thủ 

tục cấp Giấy phép xả nước thải theo quy định 

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

Sau khi được thuê đất đơn vị đã tiến hành đầu tư, xây dựng các hạng mục 

công trình và đi vào hoạt động theo đúng mục đích đất được thuê. Đến thời điểm 

kiểm tra đơn vị đã hoàn thành xây dựng được các hạng mục công trình cơ bản phù 

hợp với quy hoạch.  

Đơn vị đã thực hiện một số công trình, biện pháp xử lý môi trường như: xây 

dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn xung quanh hàng rào dự án; lắp đặt hệ thống 

xử lý nước thải; bể tự hoại; Chất thải rắn sinh hoạt đã được thu gom, vận chuyển theo quy 

định; xây dựng kho chứa chất thải nguy hại theo quy định; đang sử dụng nước máy để sản 

xuất và sinh hoạt. 

1.3. Về tồn tại: có 02 hạng mục công trình không có trong quy hoạch được phê 

duyệt, gồm: nhà bảo vệ và gara với diện tích khoảng 60 m
2
; tại thời điểm kiểm tra bãi gỗ 

tròn (theo quy hoạch sử dụng đất) đang được sử dụng để chứa gỗ nghiền; hệ thống xử lý 

nước thải chưa đưa vào vận hành; Diện tích cây xanh ít, chưa đảm bảo theo Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã được phê duyệt (30% tổng diện tích nhà máy). 

2. Kết luận và kiến nghị. 

Quá trình hoạt động Công ty sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha đã có nhiều 

cố gắng trong thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng đất, tài nguyên nước và 

bảo vệ môi trường, tuy nhiên vẫn còn vi phạm: 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 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

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 sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha: 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 
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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 hành 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 thị xã Kỳ Anh; 

- 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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