
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LÝ NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /BC- UBND Lý Nhân, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc cung cấp thông tin cho báo chí phản ánh về hoạt động xả nước thải của 

khu sản xuất tập trung làng nghề dệt nhuộm xã Hòa Hậu 

 

Thực hiện Công văn số 421/STTTT-TTBCXB ngày 11/5/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc cung cấp thông tin cho báo chí trên trang 

Báo điện tử VTV News (vtv.vn) có đưa tin bài “Đầu độc sông Hồng bằng nước thải 

làng nghề dệt nhuộm” phản ánh tình trạng nước thải từ đường ống xả thải của khu 

làng nghề dệt nhuộm xã Hòa Hậu xả ra sông Hồng có màu đen làm “cả một đoạn 

sông, có 2 màu rõ rệt với một bên là màu đen của nước thải và một bên là màu đặc 

trưng của nước sông Hồng”.  

Sau khi nghiên cứu nội dung của bài báo, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân 

trân trọng báo cáo làm rõ một số nội dung sau: 

Ngày 05/5/2020, Phóng viên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam có về địa 

phương tìm hiểu một số nội dung có liên quan đến việc xả thải ra môi trường tại Khu 

sản xuất tập trung làng nghề dệt nhuộm xã Hòa Hậu. Sau khi nắm một số thông tin 

tại huyện các phóng viên đã trực tiếp xuống hiện trường khu xử lý nước thải tác 

nghiệp. Tại thời điểm các phóng viên kiểm tra, tác nghiệp thì Công ty Cổ phần tiến 

bộ Quốc tế (AIC) vẫn đang hoạt động để xử lý nước thải của các hộ sản xuất trong 

khu sản xuất tập trung, các phóng viên cũng trực tiếp kiểm tra tại cống xả thải từ nhà 

máy ra sông Hồng. 

1. Về nội dung phản ánh liên quan đến trạm xử lý nước thải tập trung 

làng nghề dệt nhuộm xã Hòa Hậu 

- Trạm xử lý nước thải được đầu tư xây dựng từ năm đầu năm 2013 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, đến năm 2015 cơ bản hoàn thành các hạng 

mục và cuối năm 2017 bắt đầu vận hành thử nghiệm và đưa vào sử dụng. Đơn vị 

được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng trực tiếp thi công xây dựng, vận 

hành thử nghiệm là Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC). Đến nay, công trình 

đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán nên chưa bàn giao được cho đơn vị có đủ năng lực 

tiếp nhận quản lý, vận hành; do vậy trong thời gian này, Công ty Cổ phần tiến bộ 

Quốc tế tạm thời trực tiếp ký hợp đồng thu gom và xử lý nước thải với các hộ sản 

xuất để xử lý đảm bảo theo quy định trước khi xả ra môi trường. 

- Trong thời gian qua, do nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các hộ trong khu 

sản xuất tăng cao dẫn đến lượng nước phát sinh nhiều hơn, có thời điểm lượng nước 

đưa về Trạm xử lý lớn dẫn đến tình trạng nước thải chưa qua xử lý tràn một phần ra 

ngoài môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường-Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện và 

hoàn thiện hồ sơ về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 

lần trở lên và đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi 
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phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần tiến bộ 

Quốc tế (AIC) với tổng số tiền là 184.000.000 đồng. 

- Tại thời điểm diễn ra dịch Covid-19, Công ty (AIC) có văn bản gửi các hộ 

tạm dừng xử lý, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân đã giao Phòng Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp với UBND xã Hòa Hậu thiết lập biên bản giao trách nhiệm cho các 

hộ tạm dừng sản xuất trong thời gian Công ty (AIC) chưa thực hiện xử lý nước thải. 

Song một số hộ gia đình do yêu cầu sản xuất khẩu trang để phòng chống dịch Covid 

-19 vẫn tiếp tục hoạt động dẫn đến các bồn chứa của hộ gia đình đầy và để tràn ra 

ngoài, khi nhận được tin báo Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân đã kịp thời chỉ đạo 

ngay các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Hòa Hậu kiểm tra 

lập biên bản yêu cầu khắc phục hậu quả và đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với hộ ông Trần Duy Tiến với số tiền là 

15.000.000 đồng. 

- Hiện nay Công ty (AIC) chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thống 

nhất tại các hội nghị ngày 06/02/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Cụ 

thể: chưa ký hết hợp đồng việc thu gom triệt để nước thải từ các hộ sản xuất kinh 

doanh trong khu làng nghề còn lại; đồng thời, có hộ sản xuất ý thức hạn chế đã để 

nước thải tràn ra hệ thống thoát nước mưa (hệ thống thoát nước mưa chảy chung với 

đường ống thoát nước thải) dẫn đến ảnh hưởng đến môi trường như báo và truyền 

hình phản ánh. 

- Ngoài ra, ví trí cửa xả nước thải ra sông Hồng của Trạm xử lý nước thải nằm 

về phía hạ nguồn cửa lấy nước của trạm bơm cấp nước thô Nhà máy nước Mỹ Lộc - 

Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định không phải thượng 

nguồn như báo đã đưa tin. 

2. Về công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện 

- Trạm xử lý nước thải tập trung làng nghề dệt nhuộm được đầu tư xây dựng 

trên địa bàn xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân là điều kiện thuận lợi giúp các hộ kinh 

doanh sản xuất để phát triển kinh tế, đồng thời cũng hạn chế thấp nhất việc các hộ 

hoạt động nhỏ lẻ trong các khu dân cư trước đây xả thải trực tiếp nước thải chưa qua 

xử lý ra môi trường, giải quyết được đơn thư đề nghị của công dân. Tuy nhiên, trong 

quá trình thực hiện dự án của Sở Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp là Công ty Cổ 

phần tiến bộ Quốc tế (AIC) xây dựng có những hạng mục phải bổ sung để đáp ứng 

yêu cầu xả thải của các hộ dẫn đến thời gian chậm quyết toán bàn giao đưa vào sử 

dụng. Xác định được thuận lợi và khó khăn của Sở Tài nguyên và Môi trường trong 

quá trình thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân đã quan tâm chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân xã Hòa Hậu phối hợp với Sở Tài 

Nguyên và Môi trường, Công ty (AIC) triển khai thực hiện. 

- Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân đã có các văn bản chỉ đạo về công tác vệ 

sinh môi trường đối với các hộ sản xuất trong khu tẩy nhuộm, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại 

các hội nghị. Luôn thể hiện rõ quan điểm không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế, 

tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi xả thải ra môi 

trường. Giao cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các Đoàn kiểm tra của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức để đi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 
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trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dệt nhuộm tập trung xã Hòa 

Hậu. Đôn đốc các hộ thực hiện Kết luận của đoàn kiểm tra và hướng dẫn các hộ khắc 

phục các tồn tại trong công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.  

- Đối với Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC): khi được giao xây dựng Dự 

án có những hạng mục cần được bổ sung để đảm bảo cho việc xử lý nước thải, việc 

này cũng đã được các hộ trong khu dệt nhuộm tập trung phối hợp thực hiện xã hội 

hóa, các hạng mục này cũng đã hoàn thành và công trình đã được xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 144/GXN-STN&MT ngày 

05/02/2020 của Sở Tài nguyên và môi trường. 

- Ngày 15/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân 

dân huyện Lý Nhân, xã Hòa Hậu đã làm việc với các hộ sản xuất và đại diện Công ty 

AIC để thống nhất giải quyết những vướng mắc, tồn tại cần thực hiện. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với 

Ủy ban nhân dân xã Hòa Hậu, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên & Môi 

trường, Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục lập biên bản đến từng hộ yêu cầu cam kết. Đối 

với những hộ không đủ điều kiện phải dừng sản xuất, các hộ đã ký hợp đồng với 

Công ty AIC đảm bảo các điều kiện theo quy định mới được sản xuất. 

Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về môi trường, Ủy ban nhân dân 

huyện đã yêu cầu các hộ thực hiện đúng các quy định về xử lý nước thải trong khu 

xử lý nước thải tập trung. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện, 

Công an huyện, xã Hòa Hậu phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thường 

xuyên kiểm tra, nếu phát hiện các hộ không đủ điều kiện sản xuất cương quyết yêu 

cầu dừng sản xuất và xử lý theo quy định. 

Trên đây là báo cáo về hoạt động xả thải tại khu xử lý nước thải tập trung làng 

nghề dệt nhuộm xã Hòa Hậu. Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TN&MT. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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