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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

             Số:         

V/v phúc đáp thông tin đến Báo điện tử  

Tài nguyên Môi trường 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày          tháng          năm     

Kính gửi: Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường 

 

Ngày 12/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 

423/TTTT-TTBCXB ngày 12/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà 

Nam “V/v cung cấp thông tin cho báo chí” đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường 

kiểm tra thông tin Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh việc Công ty 

TNHH Savina Hà Nam và Công ty Cổ phần Amaccao “chây ỳ” chưa chịu thực 

hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến Báo điện tử Tài nguyên và 

Môi trường như sau:  

1. Công ty TNHH Savina Hà Nam 

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành 

Quyết định số 2586/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Savina Hà Nam với 

tổng số tiền phạt là 354.900.000 đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 4,5 tháng để 

xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực 

hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận. 

- Ngày 15/3/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 

2586/QĐ-XPVPHC yêu cầu Công ty TNHH Savina Hà Nam thực hiện ngay, 

nghiêm Quyết định số 2586/QĐ-XPVPHC ngày 28/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Ngày 31/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra việc khắc 

phục hậu quả và việc chấp hành nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của Công ty 

TNHH Savina Hà Nam. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty phải thực hiện nghiêm 

quyết định Quyết định số 2586/QĐ-XPVPHC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tuy nhiên đến nay Công ty TNHH Savina Hà Nam vẫn chưa thực hiện, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định cưỡng chế đối với Công ty TNHH Savina Hà Nam theo quy định. 

2. Công ty Cổ phần Amaccao 

Ngày 10/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 

743/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
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trường đối với Công ty Cổ phần Amaccao với tổng số tiền phạt là 270.000.000 

đồng.   

Ngày 15/4/2020, Công ty Cổ phần Amaccao có văn bản số 06/2020/CV-

AMC2 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, 

ban, ngành xem xét không phạt hoặc miễn giảm và tạm dừng thu tiền phạt đối 

với Công ty vì Công ty đang gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh. 

Ngày 20/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 1069/UBND-

NN&TNMT giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị có liên 

quan nghiên cứu xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần AMACCAO, báo cáo 

UBND tỉnh và trả lời Công ty trước ngày 15/5/2020. 

Ngày 14/5/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số    

770/STN&MT-TTr báo cáo UBND tỉnh và trả lời Công ty với nội dung: Đề nghị 

Công ty chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 743/QĐ-

XPVPHC ngày 20/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Báo điện tử Tài nguyên và Môi 

trường./. 

 

Nơi nhận: 
     - Như kính gửi; 

     - UBND tỉnh (để b/c); 

     - Sở TTTT (để biết); 

     - Lưu VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

  

 

 Đinh Xuân Thông 
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