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UBND TỈNH HÀ NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

        Số:            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày           tháng          năm   
 

 

KẾT LUẬN KIỂM TRA 

Việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường, Khoáng sản  

của Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành 

 

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-STN&MT ngày 12/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, 

khoáng sản đối với Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành, Công ty Cổ phần đầu tư 

Thành Thắng Group tại dự án khai thác mỏ đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã 

Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 20/3/2020 của Trưởng đoàn kiểm tra; 

Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:  

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành (sau đây viết tắt là Công ty) có địa chỉ 

trụ sở chính tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

Địa chỉ khai thác mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Khe Non 2 

thuộc địa bàn xã Thanh Hương, xã Liêm Sơn và thị trấn Tân Thanh (trước đây là xã 

Thanh Lưu) huyện Thanh Liêm. Tổng diện tích là 74,5ha chia là 03 khu vực khai 

thác- khu 1: 52,7ha; khu 2: 2,4ha; khu 3: 19,4ha. Công suất khai thác 1.202.102 

tấn/năm. Thời gian tồn tại của dự án là 27 năm, trong đó kể cả thời gian cải tạo phục 

hồi môi trường và đóng cửa mỏ.  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700576529 do Phòng Đăng Ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp; đăng ký lần đầu ngày 

23/02/2012; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/11/2019. Người đại diện theo pháp 

luật: ông Nguyễn Xuân Thủy – Chức vụ: CHủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng 

Giám đốc.  

Số điện thoại: 02263.757.666; Fax: 0263.757.888 

Số tài khoản ngân hàng: 4831.0000.288.888 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

phát triển Việt Nam- chi nhánh Ninh Bình. 

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận 

đầu tư dự án “Khai thác sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Khe Non 2 thuộc địa 

bàn xã Thanh Hương, Liêm Sơn và Thanh Lưu (nay là thị trấn Tân Thanh) huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam” tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 04/7/2018. 

Dự án đã đi vào hoạt động từ ngày 19/4/2019 (theo Thông báo số 67/ĐK-XMXT 

ngày 30/3/2019 của Công ty) 

Tổng số lượng cán bộ, công nhân viên tại dự án của Công ty là 28 người, 

trong đó lao động kỹ thuật 03 người.  
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Sản phẩm: Sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng. 

- Trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất tại dự án: Máy đầm, máy xúc, máy 

ủi, ô tô. 

- Trữ lượng mỏ: 30.847.646 tấn đá sét. Công suất được phép khai thác: năm 

thứ nhất 250.346 tấn, từ năm thứ hai 1.202.102 tấn đá sét/năm. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

* Các thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 1629/QĐ-BTNMT ngày 22/5/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường v/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và phương 

án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án “Khai thác sét làm nguyên liệu xi măng tại 

khu vực Khe Non 2 thuộc địa bàn xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam”. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 35.000392.T 

do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lần đầu ngày 09/7/2018. 

- Hợp đồng kinh tế thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại 

số 201/2019/HĐXL ngày 01/10/2019 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành 

với Công ty Cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình. 

- Hợp đồng kinh tế số 0120/HĐKT/2020 ngày 01/01/2020 giữa Công ty với 

Công ty CP Môi trường Thanh Thủy cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường thu gom 

lượng rác thải sinh hoạt. 

- Hợp đồng kinh tế số 04-2019/QTMT/STEM-XTG ngày 20/4/2019 giữa 

Công ty với Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật và truyền thông môi trường để thực 

hiện quan trắc và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường. 

- Báo cáo kết quả quan trắc môi trường: Năm 2019 Công ty đã tiến hành quan 

trắc, giám sát môi trường 03 lần theo đúng quy định (Quý I/2019 Công ty chưa có 

hoạt động tại mỏ).  

- Tháng 11/2019 Công ty đã lập Kế hoạch quản lý môi trường của dự án và 

gửi cho cơ quan nhà nước theo quy định. 

* Các loại chất thải phát sinh và biện pháp giảm thiểu 

- Về nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt: Hiện tại toàn bộ cán bộ, công nhân làm việc tại mỏ về 

khu vực nhà máy xi măng ăn uống, sinh hoạt nên chưa có phát sinh tại khu vực mỏ. 

+ Nước thải sản xuất: Với đặc thù khai thác đá sét trên khu vực đồi núi nên 

không phát sinh nước thải sản xuất. Kiểm tra thực tế, Công ty đã hoàn thành việc xây 

dựng hệ thống rãnh thu nước và 02 hố lắng để thu gom và xử lý nước mưa chảy 

tràn. 

- Về xử lý bụi: bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển khoáng sản, Công ty đã 

bố trí hố lắng có độ sâu khoảng 0,5m để rửa bánh xe, lắp đặt trạm xịt rửa cao áp tự 

động rửa hai bên sườn xe khi ra vào khu khai thác. Công ty đã trang bị xe tưới nước, 
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xe hút bụi để xử lý bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đảm bảo đúng theo cam 

kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Về chất thải rắn sinh hoạt: Không phát sinh tại khu vực mỏ. 

- Về chất thải nguy hại: Toàn bộ chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh gồm rẻ 

lau dính dầu, dầu mỡ thải, ắc quy chì thải được thu gom, lưu giữ tại Công ty. Công 

ty đã hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo quy định (có báo 

cáo, chứng từ đầy đủ). 

- Về thực hiện giám sát môi trường: Công ty đã thực hiện quan trắc, giám sát 

02 mẫu  nước thải tại 02 hồ lắng, 03 mẫu đo môi trường không khí tại 03 điểm khai 

thác mỏ với tần suất giám sát 3 tháng/lần. Kết quả phân tích mẫu cho thấy giá trị 

nồng độ các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. 

* Việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường: Công ty đã thực hiện việc ký 

quỹ lần đầu số tiền 5.030.671.087 đồng năm 2019 theo quy định. 

2. Việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực khoáng sản 

* Các thủ tục hành chính 

 -  Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 780/GP-BTNMT ngày 29 tháng 03 năm 2019 

tại khu vực Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Liêm Sơn và thị trấn Tân Thanh 

huyện Thanh Liêm; thời hạn khai thác là 27 năm, trong đó có 01 năm xây dựng cơ 

bản mỏ. Công suất khai thác: năm đầu tiên Công ty được phép khai thác 250.346 

tấn/năm;từ năm thứ 2 được phép khai thác 1.202.102 tấn/năm. 

- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở số 209/SXD-QLXD ngày 06/02/2018 của 

Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam. 

- Công ty đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-TGĐ ngày 29/8/2019 về việc 

phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình khai thác đá sét làm vật liệu 

sản xuất xi măng tại khu vực Khe Non 2. 

- Công ty đã phê duyệt Kế hoạch xây dựng cơ bản và khai thác khoáng sản số 

11/KH-XMXT ngày 14/3/2020 và có Thông báo số 67/ĐKTB-XMXT ngày 

30/3/2019 gửi các cơ quan quản lý nhà nước đăng ký thông báo ngày bắt đầu xây 

dựng cơ bản mỏ (từ ngày 18/4/2019), ngày bắt đầu khai thác (từ ngày 19/4/2020)  

với thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 12 tháng.  

- Công ty đã thực hiện việc cắm mốc giới khu vực được phép khai thác theo 

quy định và được bàn giao mốc giới mỏ khai thác khoáng sản theo Biên bản lập 

ngày 12/4/2019. 

- Công ty đã có Quyết định số 227/QĐ-XMXT ngày 29/3/2019 về việc bổ 

nhiệm ông Vũ Xuân Chính giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại Mỏ sét Khe Non 2. 

Thông báo số 65/TB-XMXT ngày 11/4/2019 về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành 

mỏ gửi các cơ quan liên quan. 

* Về quản lý sản lượng, bảo vệ khoáng sản: 

- Công ty không phát hiện khoáng sản mới. 
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- Công ty đã đo mỏ, lập bản đồ hiện trạng mỏ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu 

vực được phép khai thác hàng năm. Không khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu 

vực được phép khai thác, vượt Coste, vượt công suất so với giấy phép khai thác 

khoáng sản. 

- Công ty thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

trong ranh giới được phép khai thác. 

- Công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã thực hiện hàng năm và 

lưu giữ đầy đủ theo quy định, trong ranh giới khu vực khai thác không có hiện 

tượng khai thác trái phép. 

- Sản lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác tính đến ngày 31/12/2019 là 

210.000 tấn (theo báo cáo số 04/BCĐK-XMXT ngày 30/01/2020 của Công ty gửi 

Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam).  

- Công ty đã lập Báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; báo cáo thống 

kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2019 gửi cho cơ quan quản lý nhà nước 

về khoáng sản. 

- Tại thời điểm kiểm tra Công ty chưa hoàn thành việc lắp đặt trạm cân, 

camera giám sát theo quy định. 

* Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 

Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản tại Quyết định số 781/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019. 

Tổng số tiền Công ty phải nộp là 13.833.830.000 đồng được chia làm 14 lần. Lần 

đầu nộp 1.024.728.000 đồng. Đến thời điểm kiểm tra Công ty đã nộp số tiền 

1.024.728.000 đồng. 

3. Về thông tin phản ảnh của báo chí 

Một số báo điện tử phản ánh: Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành khai 

thác đá sét nhiều năm trước phép và gây ô nhiễm môi trường! 

Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 

254/STN&MT-KS ngày 24/02/2020 và Báo cáo số 39/BC-STN&MT ngày 

05/3/2020 v/v khai thác sét xi măng ở khu vực Khe Non, huyện Thanh Liêm báo 

cáo UBND tỉnh và Sở Thông tin truyền thông. Cụ thể: 

- Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác số 780/GP-

BTNMT ngày 29/3/2019; sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương đã 

phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức bàn giao mốc giới 

mỏ tại thực địa cho Công ty CP xi măng Xuân Thành. Theo Phụ lục 3 Giấy phép, 

Công ty CP xi măng Xuân Thành được xây dựng cơ bản mỏ và khai thác khoáng 

sản với công suất 250.346 tấn/năm, từ năm thứ hai đến năm thứ 26 khai thác với 

công suất 1.202.102 tấn/năm, năm thứ 27 khai thác 544.760 tấn/năm.  

- Trong thời gian qua sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam chưa nhận 

được báo cáo nào của UBND huyện Thanh Liêm, UBND các xã Thanh Hương, 

Liêm Sơn, thị trấn Tân Thanh hoặc đơn thư, phản ánh của công dân về hoạt động 

khai thác sét trái phép tại địa phương của Công ty CP xi măng Xuân Thành. 
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 III. KẾT LUẬN 

1. Các nội dung đã thực hiện 

* Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã có Báo 

cáo ĐTM được phê duyệt; đã có Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; đã có hợp đồng 

với đơn vị chức năng thu gom xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại; Công ty 

đã nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường năm 2019. Công ty đã áp dụng một 

số biện pháp để giảm thiểu tác động môi trường như: đã xây dựng hệ thống rãnh thu 

nước, 02 hồ lắng tập trung để thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn từ khai trường; 

xây dựng và lắp đặt hệ thống sịt rửa xe cao áp tự động; Công ty đã bê tông hóa 2,1 

km với chiều rộng từ 10-13 m phục vụ khai thác mỏ sét, hiện còn khoảng 02 km 

đường dùng chung trên địa bàn xã Thanh Hương, Công ty đang phối hợp với chính 

quyền địa phương và UBND huyện Thanh Liêm để xây dựng đường vận chuyển 

riêng; trang bị xe hút bụi và xe tưới nước để giảm thiểu bụi trên tuyến đường vận 

chuyển... 

* Về lĩnh vực hoạt động khoáng sản: Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Trong quá trình hoạt động Công ty cơ 

bản đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản như: đã nộp tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định; đã được cấp có thẩm quyền thẩm 

định, phê duyệt thiết kế mỏ; cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác; bổ 

nhiệm giám đốc điều hành mỏ và thông báo đến các cơ quan nhà nước thời gian bắt 

đầu xây dựng mỏ, thời gian bắt đầu khai thác. 

2. Tồn tại 

Công ty chưa tiến hành lắp đặt trạm cân và camera nơi vận chuyển quặng 

nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan đến hoạt động khai 

thác khoáng sản. 

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Đối với Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành 

* Về bảo vệ môi trường: 

- Yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết trong Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường; duy trì, vận hành thường xuyên các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường; thực hiện thu gom và xử lý triệt để các loại chất thải phát 

sinh trước khi xả ra môi trường; thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ, 

kê khai nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định. 

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông. Thực hiện các 

nghĩa vụ về tài chính đối với người dân trong việc hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng 

theo quy định. 

- Yêu cầu Công ty lập và gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình Bảo 

vệ môi trường gửi cấp có thẩm quyền theo quy định. 

* Về hoạt động khoáng sản: 
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- Đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản mỏ để đưa mỏ vào khai 

thác theo quy định. Khai thác theo đúng thiết kế mỏ được phê duyệt, khai thác trong 

phạm vi, ranh giới mỏ được cấp phép và đúng công suất được phép khai thác hàng 

năm quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp. 

- Yêu cầu Công ty sớm hoàn thành lắp đặt trạm cân và camera để giám sát khối 

lượng khoáng sản đã khai thác theo quy định. 

2. Đối với UBND huyện Thanh Liêm: 

Đề nghị UBND huyện Thanh Liêm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các 

xã phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi 

trường và khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện kịp 

thời các hành vi vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền 

xử lý theo quy định. 

Theo dõi, giám sát, đôn đốc Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành thực hiện 

nghiêm kết luận kiểm tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có 

thẩm quyền (nếu có). 

3. Đối với các đơn vị thuộc Sở 

- Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

Công ty thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên 

quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.  

- Phòng Khoáng sản thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt khối lượng khoáng 

sản Công ty khai thác. Đôn đốc Công ty xây dựng lắp đặt trạm cân và camera giám 

sát, hoàn thành đúng tiến độ xây dựng cơ bản mỏ. Phối hợp với đơn vị có thẩm 

quyền xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện Công ty có vi phạm pháp luật về 

hoạt động khoáng sản 

- Giao Thanh tra sở: Phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét nội dung tồn 

tại của Công ty xử lý theo quy định. 

- Giao Đoàn kiểm tra tổ chức công bố Kết luận kiểm tra và đôn đốc Công ty 

Cổ phần xi măng Xuân Thành thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Tổng cục môi trường (thay b/c); 

- Cục KSHĐKSMB (thay b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Lãnh đạo sở, các đơn vị liên quan  

Và đăng lên Website của sở; 

- UBND huyện Thanh Liêm; 

- Sở TT&TT; 

- Công ty CP xi măng Xuân Thành (để thực hiện); 

- Các báo: Khỏe 365, Khoahocdoisong, phapluatnet, 

Daidoanket, Baophapluat; 

- Lưu: VT, HSKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hảo 
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