UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2431 /SNN&PTNT- CCTS

Thanh Hoá, ngày21 tháng 6 năm 2022

V/v giải quyết phản ánh về ô nhiễm
môi trường tại cảng cá Lạch Bạng,
phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 4934/STNMT-BVMT
ngày 13/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết phản ánh
về ô nhiễm môi trường tại cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình, thị xã Nghi
Sơn; ngày 17/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia đoàn kiểm tra do Ban
quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì buổi làm việc và
kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại cảng cá Lạch Bạng, Sở Nông nghiệp và
PTNT báo cáo như sau:
1. Tổng quan về cảng cá Lạch Bạng
Cảng cá Lạch Bạng (cảng cá Hải Thanh, cảng cá Hải Bình) và khu neo
đậu tránh trú bão Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn: Cảng cá Hải Thanh được đầu tư
xây dựng năm 1998, đưa vào hoạt động năm 2004; Cảng cá Hải Bình được đầu
tư xây dựng năm 2009 và đưa vào khai thác sử dụng năm 2013; Khu neo đậu
tránh trú bão Lạch Bạng được đầu từ năm 2009, đưa vào sử dụng năm 2012.
Giao Ban quản lý cảng cá có nhiệm vụ quản lý, khai thác và sử dụng các hạng
mục công trình tại khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão, bao gồm: Khu
vực nhà điều hành, cầu cảng, sân cảng, nhà phân loại thuỷ sản, đường giao
thông nội bộ... Từ khi đưa vào khai thác, sử dụng cảng cá Lạch Bạng đã phát
huy được hiệu quả đầu tư, phục vụ nhiều tàu cá trong và ngoài tỉnh ra vào cảng
bốc dỡ hàng hóa, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá.
Theo báo cáo của Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng, hiện nay trong khu vực
cảng cá có tổng số 36 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có: có 05 cơ sở sản
xuất bột cá, có 12 cơ sở sản xuất đá lạnh và cung cấp xăng dầu, 06 cơ sở sữa
chữa tàu thuyền, 14 cơ sở đang cho thuê ở và kinh doanh hàng tạp hóa; cụ thể:
Phía Hải Thanh có 14 cơ sở, Hải Bình có 22 cơ sở, Khu neo đậu tránh trú bão có
04 cơ sở sữa chữa tàu thuyền và dịch vụ hậu cần. Các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất kinh doanh này thuộc thẩm quyền quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế
Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, và UBND thị xã Nghi Sơn.
2. Về công tác vệ sinh môi trường khu vực cảng cá Lạch Bạng
Qua kiểm tra thực trạng môi trường tại khu vực cảng cá, hiện nay các
nguồn gây ô nhiễm môi trường (rác thải rắn, nước thải…) khu vực cảng cá chủ
yếu từ các nguồn: các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu
vực cảng cá; tàu cá ra vào cảng cá để bốc dỡ hàng hoá; các hộ dân trong khu vực
lân cận cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão. Cụ thể như sau:
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- Đối với nguồn chất thải rắn: Chất thải rắn chủ yếu (bao bì, túi nilon,
chai nhựa, khay chứa đựng..), theo báo cáo của Ban quản lý cảng trước đây có
01 cơ sở thu gom, chế biến tái chế túi ni lông tại khu vực cảng. Đến thời điểm
kiểm tra, cơ cơ này đã không còn hoạt động, máy móc phục vụ tái chế đã di
chuyển ra khỏi khu vực cảng, hoạt động thu gom rác thải rắn được Ban quản lý
cảng cá Lạch Bạng ký hợp đồng với Tổ vệ sinh môi trường phường Hải Bình
thu gom hàng ngày đến địa điểm tập kết, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, tại khu
vực cảng cá vẫn còn hiện tượng các doanh nghiệp, hộ dân, tàu cá tự ý vứt rác
thải rắn ra khu vực cầu cảng, mặt nước trước cảng và xuống sông Lạch Bạng;
rác thải theo dòng chảy của sông Bạng, khi thuỷ triều lên, rác thải bị đẩy vào
vùng nước trước cảng cá nên gây ô nhiễm môi trường.
- Đối với nguồn nước thải: Theo báo cáo của Ban quản lý cảng cá vào
thời gian cao điểm có khoảng 15 - 20 tàu cá vào cập cảng để bốc dỡ hàng hóa,
thời gian lưu cảng của các tàu cá khoảng 3-4 giờ/tàu phát sinh nước thải cá gây
ra mùi ô nhiễm môi trường cục bộ tại khu vực cảng, nhà phân loại, có thời điểm
nước ứ đọng xung quanh nhà phân loại dẫn đến ô nhiễm môi trường cục bộ. Tuy
nhiên, nước thải từ sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh
trong khu vực cảng phát sinh từ hoạt động sơ chế hải sản, rửa dụng cụ chứa hải
sản, nước thải từ các nhà máy sản xuất bột cá trong và ngoài cảng đổ trực tiếp ra
sông Lạch Bạng và một phần nước thải sinh hoạt của các hộ dân thôn Đoan
Hùng thuộc phường Hải Bình thoát vào hệ thống thoát nước chung của cảng cá,
thải ra môi trường khu vực cảng cá gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể như sau:
Trong khu vực cảng, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá có 36 doanh
nghiệp, cơ sở sản suất kinh doanh, gồm:
+ Phía Hải Thanh: Có 14 cơ sở, trong đó: 05 cơ sở đang hoạt động cung
ứng xăng dầu, đá lạnh, thu mua hải sản,… nguy cơ xả thải nước thải ra môi
trường trước cảng; 04 cơ sở sữa chữa tàu thuyền, các cơ sở này không có hệ thống
xử lý chất thải (rác thải, nước thải, dầu thải), có nguy cơ xả thải ra môi trường; 05
cơ sở hoạt động đá lạnh, chế biến bột cá đang dừng hoạt động, không có hoạt
động xả thải ra môi trường.
+ Phía Hải Bình: Có 22 cơ sở, trong đó: 13 cơ sở đang hoạt động (có 01
cơ sở chế biến bột cá, 02 cơ sở chuyên sản xuất đá lạnh, 10 cơ sở thu mua và sản
xuất đá lạnh), các cơ sở chế biến bột cá, thu mua hải sản có xả thải ra khu vực
cảng, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở sản xuất đá lạnh để rò rỉ,
tràn nước ra đường giao thông khu vực cảng gây ứ đọng các vũng nước, mất mỹ
quan; 02 cơ sở sữa chữa tàu thuyền, các cơ sở này không có hệ thống xử lý chất
thải (rác thải, nước thải, dầu thải), có nguy cơ xả thải ra môi trường; 07 cơ sở
chế biến bảo quản thủy sản, đá lạnh đang dừng hoạt động, không có hoạt động
xả thải ra môi trường.
(Chi tiết kèm theo danh sách các danh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh).
3. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo về khắc phục ô nhiễm môi
trường tại cảng cá Lạch Bạng trong thời gian qua
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- Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Ban quản lý cảng cá Lạch
Bạng xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng cảng cá, trọng tâm là duy tu các
công trình cống thoát nước, khắc phục sụt lún đường giao thông, bể lắng, xử lý
chất thải, khu vực chứa, thùng thu gom,… Trong thời gian qua, để đảm bảo an
toàn cho tàu cá ra vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão, đảm bảo khơi thông
dòng chảy khu vực luồng Lạch Bạng, UBND tỉnh đã bố trí vốn đầu tư dự án:
Năm 2018, xử lý khẩn cấp nạo vét luồng vào cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão
cho tàu cá Lạch Bạng, TX Nghi Sơn, với tổng kinh phí 9,95 tỷ đồng; năm 2020,
xử lý khẩn cấp tình trạng sụt lún tuyến đường vào cảng cá Lạch Bạng, TX Nghi
Sơn, với tổng kinh phí 6,36 tỷ đồng. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT đang triển khai, thực hiện Dự án nạo
vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú
bão cho tàu cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn, tổng mức đầu tư 76,8 tỷ đồng; Ban
quản lý các Dự án Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT đang triển khai,
thực hiện Dự án nâng cấp và mở rộng cảng cá Hải Thanh, TX Nghi Sơn, với
tổng mức đầu tư dự kiến 135 tỷ đồng. Các dự án đầu tư nêu trên khắc phục tình
trạng ô nhiễm môi trường.
- Chỉ đạo Ban quản lý cảng cá: Xây dựng phương án khai thác sử dụng
cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, được Giám đốc Sở
Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 523/QĐ-SNN&PTNT ngày
02/10/2020; xây dựng Phương án số 176/PA-CCLB ngày 02/10/2020 của Ban
quản lý cảng cá Lạch Bạng về việc thu gom, xử lý chất thải và công tác bảo vệ
môi trường trong khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão. Yêu cầu ban
quản lý cảng cá khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực cầu
cảng và nhà phân loại; thực hiện nghiêm quy trình thu gom, xử lý nước thải, rác
thải, dầu thải; phối hợp với chính quyền địa phương, Ban quản lý Khu kinh tế
Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường trong khu vực cảng cá.
- Giao Chi cục Thủy sản cử cán bộ thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt
động của cảng cá, trong đó có hoạt động đảm bảo môi trường tại cảng, đề xuất
giải pháp khắc phục tại cảng báo cáo Giám đốc Sở theo thẩm quyền quy định.
- Đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn) khắc
phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Thông báo số 218/HĐND-PC ngày
17/4/2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số
1690/SNN&PTNT-KTBVNLTS ngày 06/6/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
về việc kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng khắc phục ô nhiễm
môi trường tại khu vực cảng cá Lạch Bạng.
4. Đề xuất giải pháp để khắc phục những tồn tại về ô nhiễm môi
trường khu vực cảng cá Lạch Bạng trong thời gian tới
- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo nội
dung sau:
+ UBND thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ
chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh và phối hợp với các cơ quan chức
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năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi, vi phạm gây ô nhiễm môi
trường trên địa bàn và khu vực cảng cá và chịu trách nhiệm về quản lý môi
trường tại cảng cá Lạch Bạng theo Thông báo số 92/TB-UBND ngày 16/5/2017
của UBND tỉnh.
+ Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tăng cường
giám sát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp và các cơ
sở sản xuất kinh doanh (thuộc thẩm quyền quản lý) đang hoạt động khu vực cảng
cá Lạch Bạng và có biện pháp xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường theo quy định; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xây dựng hệ thống xử lý
nước thải công nghiệp tập trung cho các doanh nghiệp sản xuất tại khu vực cảng cá.
- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường:
+ Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường
của các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực cảng cá, đặc biệt là các
nhà máy chế biến bột cá có tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường (không khí, nước xả
thải); phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có
hành vi, vi phạm gây ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng cá;
+ Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên cho Sở Nông
nghiệp và PTNT đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống xử lý chất thải, rác thải rắn,
nước thải và các công trình phụ trợ để ngăn ngừa xả thải và khắc phục ô nhiễm
môi trường khu vực cảng cá.
- Yêu cầu Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng thường xuyên phối hợp với
UBND các phường: Hải Thanh, Hải Bình tăng cường công tác tuyên truyền đến
các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ tàu cá, ngư dân chấp hành nghiêm
các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh môi trường; thường xuyên tổ
chức thu gom rác thải, chất thải, nước thải khu vực cầu cảng, mặt nước trước
cầu cảng, nhà phân loại và từ tàu cá để đưa đi xử lý theo quy định; thường xuyên
nạo vét bùn, đất và khơi thông dòng chảy tại các tuyến cống tiêu thoát nước
trong khu vực cảng; hàng năm rà soát các hạng mục công trình cảng cá để xây
dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng theo quy định.
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- BQL cảng cá Lạch Bạng (để t/hiện);
- Chi cục Thủy sản (để p/hợp t/hiện);
- Lưu: VT, CCTS.
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