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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: 372 /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 bê tông Hồng Lĩnh 

 

  Kính gửi: Công ty TNHH bê tông Hồng Lĩnh 

 

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 

09/4/2019, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị 

xã Hồng Lĩnh 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 bê tông Hồng Lĩnh, kết 

quả như sau:  

1. Kết quả kiểm tra. 

1.1. Về hồ sơ: Quyết định số 2541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

ngày 08/09/2016 về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trạm trộn bê tông 

thương phẩm công suất 100-120m3/h tại Phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh: 

Tiến độ, thời gian đầu tư: 12 tháng kể từ ngày có quyết định đầu tư. 

 Hồ sơ thuê đất: Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (tỷ lệ 1/500) 

được UBND tỉnh phê duyệt ngày 26/10/2016 (được UBND tỉnh phê duyệt điều 

chỉnh ngày 09/10/2017 và UBND thị xã Hồng Lĩnh phê duyệt diều chỉnh tháng 

2/2019); Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Tỉnh Hà 

Tĩnh về việc thu hồi đất và cho thuê đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp: diện tích: 24.559 m
2
, hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê 

đất trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng: từ ngày 30/10/2017 đến ngày 

08/09/2066, mục đích sử dụng đất: sản xuất phi nông nghiệp (thực hiện dự án 

trạm trôn bê tông); Hợp đồng thuê đất số 134/2017/HĐTĐ ngày 14/11/2017; Biên 

bản giao đất tại thực địa ngày 16/11/2017. 

Hồ sơ bảo vệ môi trường: Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án “Xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 100 – 120 m
3
/h tại 

phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”. 

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

 Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị đã đưa đất vào sử dụng đúng vị trí, ranh giới đã 

được thuê đất; đang xây dựng các hạng mục công trình nhà điều hành, dây chuyền trộn 

bê tông, hệ thống xử lý nước thải, bể chứa chất thải thô, hồ chứa nước cấp cho trạm trộn.  

 Các công trình bảo vệ môi trường đang được xây dựng; theo đơn vị báo cáo: việc 

tưới ẩm chống bụi trong quá trình thi công xây dựng được tiến hành 01 lần/ngày vào buổi 

sáng; chưa có nhà vệ sinh di động; việc bảo dưỡng máy móc do công ty được thuê thực 
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hiện ngoài phạm thuê đất của đơn vị nên chưa phát sinh chất thải nguy hại; đơn vị đang 

sử dụng nước hồ trong khuôn viên của đơn vị để phục vụ cho hoạt động thi công xây 

dựng. 

 1.3. Tồn tại. 

Đơn vị chưa hoàn thành một số hạng mục công trình; Chưa thực hiện quan trắc, 

giám sát chất thải định kỳ (đơn vị đã ký hợp đồng số 31/HĐKT/2019 ngày 12/3/2019 với 

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường về việc lập Báo cáo quan trắc môi trường 

định kỳ năm 2019). 

2. Kết luận và kiến nghị. 

Đơn vị thuộc diện không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một 

năm một lần trước ngày 31 tháng 01 hàng năm) hoặc đột xuất cho cơ quan đã phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền, vi 

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

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 bê tông Hồng Lĩnh: Khẩn trương hoàn thành các hạng mục 

công trình còn thiếu để đưa vào sử dụng theo đúng Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng 

sử dụng đất (tỷ lệ 1/500) được UBND tỉnh phê duyệt ngày 26/10/2016 (được 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh ngày 09/10/2017 và UBND thị xã Hồng Lĩnh 

phê duyệt diều chỉnh tháng 2/2019. Trong quá trình hoạt động sản xuất 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 như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 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 thị xã Hồng Lĩnh; 

- 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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