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Phụ lục 04: Danh sách đối tượng không thực hiện thanh tra năm 2020 thuộc 

nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh 

tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số         

/QĐ-BTNMT ngày      tháng   năm         của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
STT Tổ chức/Tỉnh, thành phố Lý do Ghi chú 

I Bắc Ninh   

1 
Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và 

Môi trường Vũ Hoàng 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của địa phương, đối tượng 

không có vi phạm về BVMT theo kỳ 

thanh tra trước đây 

 

2 Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của địa phương, đối tượng thuộc 

tỉnh phê duyệt ĐTM; không có vi 

phạm về BVMT theo kỳ thanh tra 

trước đây 

 

3 Công ty TNHH môi trường Việt Tiến 

Rà soát giảm sau khi có ý kiến của 

địa phương, đối tượng không có vi 

phạm về BVMT theo kỳ thanh tra 

trước đây 

 

4 
Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại 

Sơn Linh 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của địa phương, đối tượng thuộc 

tỉnh phê duyệt ĐTM; Tổng cục Môi 

trường thanh tra năm 2015 có vi phạm 

về BVMT 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra 

việc thực 

hiện kết 

luận thanh 5 Công ty TNHH Seojin System Vina 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của địa phương, đối tượng thuộc 

tỉnh phê duyệt ĐTM; Tổng cục Môi 

trường thanh tra năm 2015 có vi phạm 

về BVMT 

6 
Công ty TNHH Hóa chất công nghiệp Thái 

Hòa 

Rà soát giảm sau khi có ý kiến của 

địa phương, đối tượng vừa có kết 

luận thanh tra của Sở TNMT ngày 

20/12/2019 

 

7 
Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh (chủ đầu 

tư KCN VSIP Bắc Ninh) 

Rà soát giảm sau khi có ý kiến của 

địa phương, đối tượng không có vi 

phạm về BVMT theo kỳ thanh tra 

trước đây 

 

8 
Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát 

Việt Hà 

Rà soát giảm sau khi có ý kiến của 

địa phương, đối tượng thuộc tỉnh phê 

duyệt ĐTM, thanh tra năm 2017 không 

có vi phạm về BVMT. Theo khảo sát 

tại địa phương, hiện nay đơn vị hoạt 

động cầm chừng (20-25% công suất 

thiết kế) 
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STT Tổ chức/Tỉnh, thành phố Lý do Ghi chú 

9 
Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao 

Sáng Bắc Ninh 

Rà soát giảm sau khi có ý kiến của 

địa phương, đối tượng không có vi 

phạm về BVMT theo kỳ thanh tra 

trước đây 

 

10 
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Phát 

triển Bình Nguyên 

Có VB đề nghị không thanh tra do 

năm 2019 Sở TNMT đã tiến hành 

kiểm tra, năm 2020 đã có Đoàn kiểm 

tra liên ngành. 

 

II Cao Bằng   

1 Công ty Cổ phần Mangan Cao Bằng 

Dừng hoạt động 

 

2 

Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép 

Thái Nguyên - Mỏ sắt Ngườm Cháng  

Cao Bằng 

 

3 
Công ty Cổ phần Chế biến khoáng sản Cao 

Sơn Hà 
 

4 
Công ty Cổ phần Khai thác chế biến 

khoáng sản Barit và chì kẽm Cao Bằng 
 

5 
Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Giang 

Cao Bằng 
 

6 

Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Cao 

Giang (Chủ đầu tư Dự án khai thác, chế 

biến quặng bôxít mỏ Táp Ná) 

 

7 Công ty TNHH Thương mại Trường Anh  

8 Công ty Cổ phần khoáng sản Tấn Phát  

9 Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 

 

10 Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng  

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 

 

11 Công ty TNHH CKC  

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 

 

12 
Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Bảo 

Lâm 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 

 

13 
Công ty TNHH MTV Ắc quy Green Cao 

Bằng 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 

 

14 
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Cao 

Bằng 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 

 

III Hà Tĩnh   

1 Công ty TNHH Yên Huy Đang tiến hành xây dựng  

2 
Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường 

FUTEK 
Chưa tiến hành xây dựng  

3 Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh 
Đề nghị không thanh tra, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 
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STT Tổ chức/Tỉnh, thành phố Lý do Ghi chú 

4 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản 

Nam Hà Tĩnh 

Đề nghị không thanh tra, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 
 

5 
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà 

Tĩnh 

Đề nghị không thanh tra, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 
 

6 
Trung tâm xúc tiến đầu tư và cung ứng 

dịch vụ khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh 

Đề nghị không thanh tra, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 
 

7 
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà 

Tĩnh 

Đề nghị không thanh tra, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 
 

IV Hải Dương   

1 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả  

Lại 
Theo kiến nghị của địa phương  

2 Công ty TNHH Nhôm Đông Á 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 

 

3 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 

 

4 Công ty TNHH may Tinh Lợi 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 

 

5 Công ty TNHH Đại Dương 
Tỉnh phê duyệt ĐTM, thanh tra năm 

2017 có vi phạm về BVMT 

Đề nghị 

chuyển sang 

kiểm tra 

việc thực 

hiện kết 

luận thanh 

tra 

6 
Công ty TNHH may mặc Makalot Việt 

Nam 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 

 

7 
Công ty Cổ phần Môi trường APT - 

Seraphin Hải Dương 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 
 

8 Công ty Cổ phần Đại An 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, Bộ phê duyệt 

ĐTM. Thanh tra năm 2018 không vi 

phạm 

 

9 
Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng 

khu công nghiệp Đại An 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, Bộ phê duyệt 

ĐTM. Thanh tra năm 2018 không vi 

phạm 

 

10 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ 

tầng Nam Quang (chủ đầu tư KCN Nam 

Sách và Tân Trường) 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 
 

11 
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu 

công nghiệp Cao su Việt Nam 

Đề nghị không thanh tra sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh, Bộ phê duyệt 

ĐTM. Thanh tra năm 2017 không vi 

phạm 
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STT Tổ chức/Tỉnh, thành phố Lý do Ghi chú 

12 Công ty Cổ phần thép Hải Dương 

Địa phương và tổ chức được thanh tra 

đề xuất do vừa được Sở Tài nguyên và 

Môi trường kiểm tra và ban hành báo 

cáo tháng 3 năm 2020; do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19 

 

V Hưng Yên   

1 
Công ty TNHH KCN Thăng Long II (chủ 

đầu tư KCN Thăng Long II 

Đề nghị không thanh tra, đối tượng 

không có vi phạm về BVMT theo kỳ 

thanh tra trước đây 

 

2 
Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô xe 

máy Việt Nam 

Đề nghị không thanh tra, đối tượng 

không có vi phạm về BVMT theo kỳ 

thanh tra trước đây 

 

3 
Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công 

nghiệp 11 - Urenco 11 

Địa phương đề xuất chuyển sang năm 

2021 
 

4 
Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu 

Phương Đông 

Địa phương đề xuất chuyển sang năm 

2021 
 

5 
Công ty TNHH Nhuộm và Giặt thời trang 

quốc tế 

Đã dừng hoạt động và đã báo cáo Bộ 

tại PT số 493/PT-TCMT 
 

6 
Công ty Cổ phần Phát triển khu công 

nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên 

Địa phương đề xuất chuyển sang năm 

2021 
 

7 Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt 
Đề nghị không thanh tra, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh 
 

8 Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 

Đề nghị không thanh tra, đối tượng 

thuộc ĐTM cấp tỉnh, Tổng cục Môi 

trường thanh tra năm 2014 có vi 

phạm 

Đề nghị 

chuyển sang 

kiểm tra 

việc thực 

hiện kết 

luận thanh 

tra 

VI Lạng Sơn   

1 Công ty TNHH Anh Kiệt 

Địa phương đề nghị điều chỉnh giảm 

do chưa xây dựng và đi vào hoạt 

động 

 

2 
Mỏ than Na Dương -  Tổng Công ty Công 

nghiệp mỏ Việt Bắc  -  Vinacomin 

Đã sáp nhập vào Công ty Than Na 

Dương - VVMI 
 

3 Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV 
Địa phương đề nghị không thanh tra 

năm 2020 
 

VII Sơn La   

1 
Công ty TNHH Phân bón và Hóa chất Sơn 

La 

Điều chỉnh giảm sau khi có ý kiến 

của địa phương, đối tượng thuộc 

ĐTM cấp tỉnh 

 

2 Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Fococev  

Điều chỉnh giảm sau khi có ý kiến 

của địa phương, đối tượng thuộc 

ĐTM cấp tỉnh 
 

VIII Thái Nguyên   

1 
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ 

tầng Lệ Trạch (Chủ đầu tư hạ tầng KCN 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, 

Thanh tra năm 2017 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 
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STT Tổ chức/Tỉnh, thành phố Lý do Ghi chú 

Trung Thành) kiểm tra 

việc thực 

hiện kết 

luận thanh 

tra 

2 

Công ty Cổ phần đầu tư APEC Thái 

Nguyên (Chủ đầu tư KCN Điềm Thụy - 

Khu B) 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, 

Thanh tra năm 2017 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra 

việc thực 

hiện kết 

luận thanh 

tra 

3 

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu 

công nghiệp Thái Nguyên (Chủ đầu tư hạ 

tầng KCN Sông Công I) 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, 

Thanh tra năm 2017 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra 

việc thực 

hiện kết 

luận thanh 

tra 

4 Công ty Cổ phần xi măng La Hiên 
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, 

Thanh tra năm 2017 có vi phạm 
 

5 
Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên 

–Vimico 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, 

Thanh tra năm 2017 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra 

việc thực 

hiện kết 

luận thanh 

tra 

6 Công ty Cổ phần khoáng sản An Khánh 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, 

Thanh tra năm 2017 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra 

việc thực 

hiện kết 

luận thanh 

tra 

7 
Công ty TNHH Sam sung Electro-Mechanics 

(SEMV) Việt Nam 

Đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh; 

không có vi phạm về BVMT theo kỳ 

thanh tra trước đây 

 

8 Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn 

Đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh; 

không có vi phạm về BVMT theo kỳ 

thanh tra trước đây 

 

IX Tuyên Quang   

1 Công ty cổ phần xi măng Tân Quang 
ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 

2013 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra việc 

thực hiện kết 

luận thanh 

tra 
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STT Tổ chức/Tỉnh, thành phố Lý do Ghi chú 

2 
Công ty cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp 

Chiến Công 

ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 

2013 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra việc 

thực hiện kết 

luận thanh 

tra 

3 
Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp 

Tuyên Quang 

ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 

2013 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra việc 

thực hiện kết 

luận thanh 

tra 

4 
Công ty cổ phần Kim loại mầu Tuyên Quang  

 

ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 

2013 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra việc 

thực hiện kết 

luận thanh 

tra 

5 Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương 
ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 

2013 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra việc 

thực hiện kết 

luận thanh 

tra 

6 Công ty Cổ phần Prime Hào Phú 
ĐTM do tỉnh phê duyệt, thanh tra năm 

2013 có vi phạm 

Đề xuất 

chuyển sang 

kiểm tra việc 

thực hiện kết 

luận thanh 

tra 

7 Công ty TNHH Sơn Lâm CĐP ĐTM do tỉnh phê duyệt  

8 Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang ĐTM do tỉnh phê duyệt  

X Đắk Lắk   

1 

Công ty Cổ phần tinh bột sắn Đắk Lắk 

(Nhà máy chế biến tinh bột sắn Krông 

Bông); Tên cũ: Công ty CP Lương thực, 

vật tư nông nghiệp Đắk Lắk 

Sở Tài nguyên và Môi trường mới 

thanh tra vào tháng 01 năm 2020 

 

2 

Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên 

(Nhà máy sản xuất tinh bột sắn, công suất 

20.000 tấn thành phẩm/năm)  

 

3 

 Công ty Cổ phần tinh bột sắn Ea Kar (Nhà 

máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar); Tên cũ: 

Công ty CP Lương thực, vật tư nông 

nghiệp Đắk Lắk (Nhà máy chế biến tinh 

bột sắn Ea Kar) 

 

4 
Công ty TNHH Vinh Phúc (Nhà máy chế 

biến mủ cao su khô công suất 9.000 tấn sản 

Sở Tài nguyên và Môi trường mới 

thanh tra vào tháng 01 năm 2020 
 



7 
 

 
 

STT Tổ chức/Tỉnh, thành phố Lý do Ghi chú 

phẩm/năm) 

5 
Công ty Phát triển hạ tầng Khu công 

nghiệp Hòa Phú  

Đề nghị không thanh tra 
 

6 

Công ty XNK Nông Lâm sản và vật tư 

nông nghiệp (Nhà máy chế biến tinh bột 

sắn 20.000 tấn/năm) 

Đề nghị không thanh tra 

 

7 Công ty TNHH Sản xuất thương mại 579 Đề nghị không thanh tra  

8 
Chi nhánh Đắk Lắk- Công ty cổ phần 

XNK tổng hợp Bình Phước  

Đề nghị không thanh tra 
 

9 
Công ty TNHH Một thành viên Thành Vũ 

Đắk Lắk 

Đề nghị không thanh tra 
 

10 
Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Xí 

nghiệp chế biến và dịch vụ cao su) 

Đề nghị không thanh tra 
 

11 

Cty Cổ phần Mía đường 333 (Nâng cấp 

nhà máy đường 333 từ 800 lên 2500 tấn 

mía/ngày) 

Đề nghị không thanh tra 

 

12 Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk Đề nghị không thanh tra  

13 
Công ty Công ty Cổ phần thép Đông Nam 

Á (Nhà máy luyện cán thép Tây Nguyên) 

Đề nghị không thanh tra 
 

14 

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Miền 

Trung (ĐT mở rộng nâng CS nhà máy bia 

lên 70 triệu lít/năm) 

Đề nghị không thanh tra 

 

XI Đắk Nông   

1 
Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm 

Thắng 

Đề nghị không thanh tra 
 

2 
Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Đỗ Kim Thành  

Đề nghị không thanh tra 
 

3 Công ty TNHH Tinh bột sắn Đắk Nông  Đề nghị không thanh tra  

4 

Nhà máy tinh bột sắn Đắk Song - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Nông sản Thực 

phẩm Quảng Ngãi  

Đề nghị không thanh tra  

XII Kon Tum   

1 
Công ty CP Trường Nam (Nhà máy CB mủ 

cao su Pô Cô)  

Không còn tồn tại 

 
 

2 
Công ty TNHH MTV Lệ Hường  Không có thông tin về đối tượng 

 
 

3 

Công ty TNHH Kim Sơn Thủy (Dự án 

khai thác vàng sa khoáng khu vực suối 

Đăk Pét, huyện Đăk Glei 

Đã bị thu hồi giấy phép khai thác 

khoáng sản năm 2013 

 

 

4 
Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh 

tế tỉnh Kon Tum 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

5 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu 

tư Kon Tum 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

6 

Công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh 

((Dự án đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao 

su APT Kon Tum) 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 
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7 

Công ty TNHH TBS Tây nguyên Đăk Hà 

(Nhà máy chế biến cao su tại Đăk Hà- gđ 1 

120 tấn thành phẩm/ngày đêm) 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

8 Công ty TNHH MTV Thuận Lợi 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

9 Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum  

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

10 Công ty TNHH Vạn Lợi 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

11 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tinh bột sắn 

Fococev Kon Tum 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

12 Công ty TNHH Phương Hoa  

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

13 Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum  

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

14 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Nông sản Vina tại Kon Tum 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

15 

Công ty TNHH MTV ĐTPT Nông nghiệp 

Ia HDrai Kon Tum (Chế biến tinh bột sắn 

công suất 320 tấn/ngày 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

16 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông sản 

Thực phẩm Quảng Ngãi- Nhà máy Cồn và 

Tinh bột sắn Đăk Tô 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

17 

Nhà máy tinh bột sắn tại huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum - Công ty cổ phần Fococev 

Tây Nguyên 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

18 
Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Nhà 

máy đường Kon Tum) 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

19 

Công ty Cổ phần Tấn Phát (xây dựng công 

trình khai thác và tuyển quặng vàng Đăk 

Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) 

Địa phương có ý kiến là đối tượng 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

 

XIII Quảng Trị   

1 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Trị  

Hoạt động gián đoạn, sản lượng hạn 

chế 
 

 

2 
Công ty Cổ phần Tổng công ty thương mại 

Quảng Trị  

 

3 Công ty Cổ phần Cao su Vĩnh Hải   

4 Công ty Cổ phần Cao su Quảng Trị   

5 Công ty Cổ phần gỗ MDF-VRG Quảng Trị 

Đối tượng đang gặp khó khăn do ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 

 

6 Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms  

7 
Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hưng 

Lộc 

 

8 Công ty Cổ phần Tổng công ty thương mại  
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Quảng Trị 

9 Công ty CP Chế biến Tinh bột sắn An Thái  

XIV Ninh Thuận   

1 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam - 

Ninh Thuận 
Đang xây dựng  

2 
 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Chiến Thắng - Ninh Thuận 

Dừng hoạt động 

 

3 
Công ty Cổ phần VINAMINCO - Ninh 

Thuận 
 

4  Công ty Cổ phần Thăng Long  

5 
Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn-Ninh 

Thuận 
 

6 
Nhà máy chế biến tôm chiên bột của Công 

ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Cà Ná 

Quy mô công suất nhỏ (120 tấn sản 

phẩm/năm), khối lượng nước thải 

phát sinh ít 

 

7 
Phòng Quản lý đô thị trực thuộc Uỷ ban 

nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường  

8 
Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại đầu tư 

Fococev 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

9 Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

XV Kiên Giang   

1 Công ty TNHH Thủy sản AOKI 

Năm 2019, Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang 

đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 

đối với cơ sở theo phản ánh của cử tri ở 

địa phương; tiếp đó tháng 01 năm 2020, 
Sở TN&MT tiếp tục kiểm tra theo chỉ 

đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

2 Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

3 
Công ty Cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên 

Giang 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

4 Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

5 Công ty Cổ phần Kiên Hùng 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

6 
Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên 

Giang 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

7 Công ty Cổ phần xi măng Kiên Giang 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

8 Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

9 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

XVI An Giang   

1 
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An 

Giang 

Năm 2019, đã có 02 đoàn kiểm tra của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

tại đơn vị 

 

2 Công ty CP Chế biến và Xuất nhập khẩu Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục  



10 
 

 
 

STT Tổ chức/Tỉnh, thành phố Lý do Ghi chú 

Thủy sản Hòa Phát môi trường 

3 
Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản Đông 

Á 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

4 Công ty Cổ phần Nam Việt 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

5 
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản 

An Giang 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

6 
Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long 

An Giang 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

7 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản 

An Mỹ 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

8 
Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An 

Giang 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

9 Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

10 Công ty TNHH Tiến Bộ 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

11 Tập đoàn Sao Mai 

Dự án đang trong quá trình xây dựng, 

năm 2019 Bộ đã thanh tra và thực hiện 

kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh 

tra đối với các đơn vị trực thuộc Tập 

đoàn (trên địa bàn tỉnh Cà Mau) 

 

XVII Vĩnh Long   

1 Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Trí Dừng hoạt động  

2 Công ty TNHH MTV On Oanh 

Công ty có văn bản số 03/2020/CV-CT 
báo cáo UBND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh 

Vĩnh Long về khó khăn và tạm dừng sản 

xuất trong năm 2020 

 

3 Công ty Cổ phần Hòa Phú 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

4 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

5 
Công ty cổ phần công trình công cộng 

Vĩnh Long 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

6 
Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc 

Hoàng Quân MêKông 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

7 
Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản 

Cát Tường 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

8 
Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông 

Vĩnh Long 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

9 
Công ty TNHH MTV Khang Thiên Phát - 

Dự án: "Nhà máy xử lý chất thải y tế, công 

nghiệp và nguy hại" 

Sở TNMT đề xuất không thanh tra 

 

10 Công ty Cổ phần phân bón miền Nam Sở TNMT đề xuất không thanh tra  

XVIII Bạc Liêu   

1 
Công ty TNHH Thực phẩm thủy sản Minh 

Bạch 

Khó khăn về tài chính, không có vốn 

hoạt động, thực tế đang phá sản 
 

2 

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp  Là đơn vị trực thuộc nhà nước (đổi 

tên là Trung tâm Dịch vụ KCN trực 

thuộc Ban Quản lý các KCN), có khó 

khăn về tài chính, các cơ sở trong 
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KCN đã có hệ thống xử lý nước thải 

riêng và được phép xả ra ngoài môi 

trường 

3 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F.89 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

4 
Công ty TNHH Một thành viên Chế biến 

thủy sản Xuất nhập khẩu Thiên Phú 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

5 Công ty Cổ phần thủy sản Quốc Lập 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

6 Công ty TNHH Thủy sản Nigico 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

7 
Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Ngọc 

Trí 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

8 
Công ty TNHH Một thành viên thực phẩm 

đông lạnh Việt I-Mei 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

9 
Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất 

nhập khẩu Việt Cường 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

10 
Xí nghiệp Chế biến thủy sản Láng Trâm 

thuộc Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

11 
Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất 

nhập khẩu Phương Anh 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

12 
Xí nghiệp Chế biến thủy sản Trà Kha F69 

thuộc Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

13 
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Bạc 

Liêu 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

14 
Công ty TNHH chế biến thủy sản và Xuất 

nhập khẩu Trang Khanh 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

15 
Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập 

khẩu Âu Vững II 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

16 
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, 

Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

17 Công ty TNHH MTV thủy sản Tân Phong Phú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

XIX Cà Mau   

1 
Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến 

thủy sản và XNK Quốc Việt 

Đang gặp khó khăn và hoạt động 

không liên tục 
 

2 
Công ty TNHH kỹ nghệ sinh hóa Thịnh 

Long 

Công ty không có kế hoạch hoạt 

động sản xuất do thay đổi công nghệ, 

mặt hàng sản xuất và tiến hành kế 

hoạch cải tạo, nâng cấp nhà máy 

 

3 Công ty Cổ phần Viet Nam Food 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

4 
Công ty TNHH MTV SX TM xuất khẩu Đại 

Phát 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

5 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản 

thực phẩm Cà Mau 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

6 
Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thuỷ 

sản Cà Mau (04 xí nghiệp, phân xưởng trực 

thuộc) 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

7 Công ty Cổ phần Camimex Group 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
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8 
Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản xuất 

khẩu Tắc Vân 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

9 
Công ty Cổ phần Chế biến thuỷ sản xuất 

nhập khẩu Hoà Trung 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

10 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản 

Năm Căn 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

11 Công ty TNHH Anh Khoa 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

12 Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cà Mau 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

13 
Công ty Cổ phần Chế biến thuỷ sản xuất khẩu 

Minh Hải 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

14 
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - 

Du lịch Công Lý (Nhà máy xử lý chất thải) 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

XX Trà Vinh   

1 Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long 
Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

2 
Công ty Cổ phần Đông lạnh Thủy sản Long 

Toàn 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
 

3 
Công ty Cổ phần thủy sản Thông Thuận Trà 

Vinh 

Giảm do cấp tỉnh phê duyệt thủ tục 

môi trường 
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