
 

 

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

TỈNH THANH HÓA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-NN               Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2021 

V/v chủ trương vận hành thử 

nghiệm Nhà máy sản xuất men - 

Công ty TNHH Đường mía Việt 

Nam  - Đài Loan.  

 

                        Kính gửi:  

- Công ty TNHH Đường mía Việt Nam  - Đài Loan; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Thạch Thành. 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 03/2020/VTEN ngày 02/12/2020 của 

Công ty TNHH Đường mía Việt Nam  - Đài Loan về việc xin được vận hành 

thử nghiệm Nhà máy sản xuất men - Công ty TNHH Đường mía Việt Nam  - 

Đài Loan; trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại 

Công văn số 70/STNMT-BVMT ngày 06/01/2021 (kèm theo Công văn số 

3458/SCT-KT&ATCN ngày 30/12/2020 của Sở Công Thương, Công văn số 

1781/SKHCN-TĐC ngày 29/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, Công 

văn số 17/UBND-TNMT ngày 05/01/2021 của UBND huyện Thạch Thành, 

Công văn số 422/CV-UBND ngày 28/12/2020 của UBND thị trấn Vân Du, 

huyện Thạch Thành), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Cho phép Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan được vận 

hành thử nghiệm Nhà máy sản xuất men tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành 

trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày 15/01/2021 đến ngày 05/02/2021.  

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan: 

- Thực hiện đúng cam kết thu hồi toàn bộ nước thải từ quá trình sản xuất 

men về hệ thống xử lý nước thải tập trung và vận hành đúng quy trình kỹ thuật 

theo nội dung đã báo cáo với UBND tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 

03/2020/VTEN ngày 02/12/2020, không xả nước thải ra môi trường trong vụ sản 

xuất 2020-2021; 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm phải thực hiện quy trình lấy mẫu 

chất thải, phân tích chất lượng nước thải, khí thải, không khí xung quanh (tối 

thiểu 3 lần). Trường hợp để xảy ra sự cố, phát sinh mùi hôi hoặc gây ô nhiễm 

môi trường phải lập tức dừng hoạt động của Nhà máy sản xuất men, báo cáo cơ 

quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường (nếu có); 

- Sau khi kết thúc thử nghiệm phải có báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm 

về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thạch Thành để theo dõi. 
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- Đánh giá hiệu quả hoạt động của công trình xử lý nước thải và các biện 

pháp xử lý mùi để có giải pháp đầu tư bổ sung, cải tạo nâng cấp công trình bảo 

vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Nhà máy. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 

Thạch Thành và các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Đường mía 

Việt Nam - Đài Loan tổ chức thực hiện; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao 

thường xuyên giám sát hoạt động vận hành thử nghiệm của Nhà máy; kịp thời 

phát hiện, xử lý các vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường./. 

Nơi nhận:      
- Như trên;                                                                 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 
- Lưu: VT, PgNN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Lê Đức Giang 
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