
 

 

Phụ lục 06: Danh sách đối tượng không thực hiện thanh tra năm 2020 thuộc 

nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển  

(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 Tỉnh (thành phố)/Tổ chức Địa điểm Ghi chú 

I Tỉnh Thanh Hóa 
 

  

1 
Công ty CP Cảng DV dầu khí PTSC Thanh Hóa 

(Cảng dịch vụ đầu khí PTSC) 

Xã Nghị Sơn, 

huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa 

Dịch vụ cảng & 

Logistics, cơ khí dầu 

khí công nghiệp, tàu 

dịch vụ 

2 
Công ty xi măng Nghi Sơn (Cảng Nhà máy xi 

măng) 

Xã Hải Thượng, 

huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa 

Sản xuất xi măng 

3 
Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Đại Dương (Bến 

cảng số 3,4,5) 

Công ty CP Đầu tư 

Khoáng sản Đại 

Dương (Bến cảng 

số 3,4,5) 

Dịch vụ cảng & 

Logistics 

4 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Nghi Sơn 

Xã Hải Yến, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hóa 

Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ trực tiếp cho vận 

tải đường thủy 

II Tỉnh Nghệ An 
  

 

Công ty TNHH chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri 

Việt Trung 

Xóm 8, xã Diễn 

Hùng, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ 

An 
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