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Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các xã phường 
 

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh thông 

báo công khai kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường dự án 

Formosa năm 2021, đồng thời giao UBND các xã, phường phối hợp với phòng 

Văn Hóa và Thông tin đôn đốc Trung tâm văn hóa truyền thông công bố kết quả 

kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường tại dự án Formosa năm 2021 trên 

hệ thống phương tiện thông tin đại chúng (Cổng/trang thông tin điện tử; truyền 

thanh cơ sở), đồng thời thông báo cho các cử tri trên địa bàn được biết, với các nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Về giám sát công tác quản lý, lưu giữ, xử lý các loại chất thải phát 

sinh 

- Nước thải: Sau khi xử lý tại các Trạm được bơm sang Hệ thống hồ sinh 

học (diện tích khoảng 10 ha, nay gọi là Công viên sinh thái) gồm có: hồ sự cố, hồ 

hoàn thiện, bãi lọc trồng cây, hồ chỉ thị sinh học - nuôi cá, nhà điều hành... Công 

viên sinh thái đi vào vận hành chính thức từ ngày 23/7/2017 đến nay; lượng nước 

thải chảy qua Công viên sinh thái bình quân 15.000 - 20.000 m
3
/ngày đêm, tổng 

lượng nước thải phát sinh năm 2021 là 4.587.536 m
3
. Năm 2021, FHS đã tái sử 

dụng nước thải sau xử lý cho sản xuất 435.107 m
3
. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh bình quân 1,5-2 tấn/ngày, FHS đã hợp 

đồng với Công ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn tại xã Kỳ 

Tân, huyện  ỳ Anh để thu gom, vận chuyển xử lý hàng ngày. Khối lượng chất thải 

rắn sinh hoạt đã chuyển giao xử lý năm 2021 là 603 tấn. 

- Chất thải nguy hại các loại: Phát sinh khoảng 630 tấn/tháng (trong đó bùn 

thải của xưởng xử lý nước thải sinh hoá có khối lượng khoảng 400 tấn/tháng), FHS 

đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV xử lý chất thải công nghiệp Hà Tĩnh tại xã 

Kỳ Tân - huyện  ỳ Anh để xử lý, hàng tháng FHS có báo cáo gửi Sở TN&MT. 

Khối lượng chất thải rắn nguy hại đã chuyển giao xử lý năm 2021 là 7.300 tấn, 

hiện đang lưu giữ tại kho khoảng 150 tấn.   

- Chất thải công nghiệp thông thường: Phát sinh bình quân khoảng 277 

tấn/tháng (gồm gỗ, bao bì, thủy tinh,...), FHS đã hợp đồng với Công ty TNHH 



MTV xử lý chất thải công nghiệp Hà Tĩnh tại xã Kỳ Tân - huyện  ỳ Anh để xử lý; 

năm 2021 đã chuyển giao xử lý 3.200 tấn, hiện đang lưu giữ tại kho khoảng 60 tấn. 

- Khí thải: Tổng lượng khí thải phát sinh tại 20 ống khói bình quân khoảng 

270 triệu m
3
/ngày được xử lý trước khi thải ra môi trường (tổng hợp thông qua hệ 

thống quan trắc lưu lượng tự động). 

2. Về giám sát nước thải và khí thải qua hệ thống quan trắc online 

Trong năm 2021, Trung tâm quan trắc TN&MT thực hiện kiểm tra đánh giá 

việc nâng cấp hệ thống quan trắc tự động theo quy định tại Thông tư số 

10/2021/TT-BTNMT và theo dõi, giám sát quan trắc tự động nước thải tại đập 

quan trắc gần bờ biển  và 20 trạm quan trắc khí thải của FHS truyền về Sở 

TN&MT với các thông số nằm trong giới hạn cho phép. 

3. Về kết quả giám sát của Viện Công nghệ Môi trường 

Trên cơ sở yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2021 Viện Công 

nghệ Môi trường đã thực hiện lấy mẫu quan trắc các thành phần môi trường tại 

FHS với tần suất từ 03 lần/ngày đến 06 tháng/lần; hiện nay, Viện Công nghệ Môi 

trường đang tiếp tục thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định số 2604/QĐ-

BTNMT và báo cáo ĐTM được phê duyệt. Kết quả cụ thể: 

- Đối với nước thải (Nước thải đầu ra trạm quan trắc Online): Thực hiện 

theo nội dung giấy phép xả thải vào nguồn nước số 3215/GP-BTNMT ngày 

11/12/2015, quan trắc với tần suất 01 tháng/ 01 lần; năm 2021 đã lấy 12 mẫu, kết 

quả phân tích đều đạt quy chuẩn QCVN 52:2017/BTNMT.  

- Đối với khí thải: Quan trắc 20 ống khói trong nhà máy với tần suất 03 

tháng/01 lần; năm 2021 đã lấy 79 mẫu, kết quả phân tích đạt quy chuẩn QCVN 

51:2017/BTNMT và QCVN 22:2009/BTNMT. 

- Môi trường xung quanh: Hiện nay thực hiện quan trắc với tần suất 06 

tháng/lần; năm 2021 đã tiến hành lấy 156 mẫu (nước biển 60 mẫu; trầm tích biển 

20 mẫu; thuỷ sinh vật biển 20 mẫu; không khí xung quanh 22 mẫu; nước ngầm 18 

mẫu và nước mặt 16 mẫu), toàn bộ kết quả đều nằm trong ngưỡng Quy chuẩn cho 

phép. 

Với nội dung trên, UBND thị xã Kỳ Anh yêu cầu phòng Văn hóa và Thông 

tin, UBND các xã, phường quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lưu: VT, TNMT. (NTMN) 

Gửi VB giấy và điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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