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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3 (giữa năm 2022)  

 

Thực hiện Công văn số 206/HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3 (giữa năm 

2022). Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả như sau: 

Nội dung 1: 

Sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các trang trại nghiêm túc chấp 

hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra định kỳ và thanh tra, kiểm tra đột xuất (đột xuất khi có kiến nghị của 

cử tri và quần chúng nhân dân) đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong hoạt động chăn nuôi heo. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm những trường hợp có vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định. Đối với những trường hợp tái 

phạm sẽ tham mưu UBND tỉnh đình chỉ hoạt động của trang trại. 

Kết quả: 

Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường, đất đai và tài nguyên nước đối với các dự án chăn nuôi 

heo trên địa bàn các huyện, thị xã gồm: Chơn Thành, Hớn Quản và Bình Long. 

Qua kết quả kiểm tra cho thấy hiện nay các đơn vị hoạt động chăn nuôi heo đã 

thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường, đất đai và tài nguyên nước. Đồng thời, 

tất cả các đơn vị được kiểm tra đều đã xây dựng hoàn thiện các công trình bảo vệ 

môi trường (trong đó có công trình xử lý nước thải) nhằm xử lý lượng nước thải 

phát sinh trong quá trình hoạt động. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, vận hành hệ thống xử lý nước thải vẫn 

còn một vài đơn vị chưa đảm bảo việc xử lý lượng nước thải phát sinh đạt quy 

chuẩn kỹ thuật theo quy định. Do đó, qua kết quả kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn 

kỹ thuật vào môi trường đối với 02 cá nhân và 01 tổ chức với tổng số tiền xử phạt 

khoảng gần 900.000.000 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo 

việc xử lý lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động đạt quy chuẩn kỹ 

thuật theo quy định. 

Nội dung 2: 
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Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xả nước thải của các doanh 

nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Minh Hưng III, nếu phát hiện doanh 

nghiệp có hành vi xả nước thải chưa xử lý đạt QCVN ra môi trường sẽ xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật về môi trường. 

Kết quả: 

Trong KCN Minh Hưng III hiện có 13 doanh nghiệp đang hoạt động có phát 

sinh nước thải. Các doanh nghiệp này đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải để 

xử lý sơ bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sau đó đấu nối về 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng III để tiếp tục xử lý theo 

quy định.  

Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng III đã được 

Công ty CP KCN cao su Bình Long (đơn vị chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp) 

xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 4.000 m
3
/ngày.đêm để thu 

gom, xử lý nước thải của các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Minh Hưng 

III. Hiện nay, Công ty đã xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung 

giai đoạn 3, công suất 2.000 m
3
/ngày.đêm sẽ đảm bảo thu gom, xử lý hết lượng 

nước thải phát sinh của các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN đạt Cột A 

của QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra môi trường. 

Ngoài ra, tại KCN Minh Hưng III còn có Công ty CP TM DV giấy Thuận An, 

Công ty CP gỗ MDF VRG Dongwha có hoạt động xả nước thải ra môi trường. 

Công ty CP TM DV giấy Thuận An, Công ty CP gỗ MDF VRG Dongwha đã xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý lượng nước thải phát sinh đạt quy chuẩn ký 

thuật trước khi thải ra môi trường. Đồng thời, Công ty CP KCN cao su Bình Long, 

Công ty CP TM DV giấy Thuận An và Công ty CP gỗ MDF VRG Dongwha đều 

đã đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại đầu ra của hệ thống xử 

lý nước thải và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường với tần suất 05 

phút/lần. Qua giám sát kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục của các doanh 

nghiệp trên, Sở Tài nguyên và Môi trường không phát hiện đơn vị có hành vi 

xả nước thải chưa xử lý đạt QCVN ra môi trường.  

 Ngày 31/3/2022, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 

15/QĐ-BQL về việc thành lập Đoàn công tác để kiểm tra, làm việc hướng dẫn 

việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, lao động và môi 

trường đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, Khu 

Kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022. Qua kiểm tra, 

hướng dẫn 05 doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Minh Hưng III. Đồng thời,  

không phát hiện hành vi xả nước thải chưa xử lý đạt QCVN ra môi trường. Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế thường xuyên 

giám sát việc xả nước thải của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Minh Hưng 

III, nếu phát hiện doanh nghiệp có hành vi xả nước thải chưa xử lý đạt QCVN ra 

môi trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3 

(giữa năm 2022), Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo cho HĐND tỉnh và 

UBND tỉnh được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, hồ sơ. 

 

     KT. GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 
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