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Kính gửi: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

Vào khoàng 19 giờ 30 phút, ngày 06/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi 

trường nhận được thông tin phản ánh (có hình ảnh và video kèm theo) về hiện 

tượng bất thường liên quan đến việc phát tán trực tiếp khí, khói bụi từ dãy nhà 

xưởng luyện phôi thép (không qua ống khói) của Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Thép Pomina tại KCN Phú Mỹ I ra bên ngoài, không kiểm soát được.  

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh bước 

đầu xác minh vụ việc làm phát tán khí, bụi trực tiếp ra bên ngoài từ nhà xưởng 

luyện phôi thép của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Pomina như sau: 

- Dự án “Nhà máy luyện phôi thép công suất 1.000.000 tấn/năm” tại Khu 

công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (TN&MT) phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 1303/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 6 năm 2008 và được 

Tổng cục Môi trường xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án tại Giấy xác nhận số 

06/GXN-TCMT ngày 27 tháng 7 năm 2012, Giấy xác nhận số 07/GXN-TCMT 

ngày 04 tháng 02 năm 2013. được Bộ TN&MT cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện nhập khẩu phế liệu số 79/GXN-BTNMT ngày 06/9/2020 với khối lượng 

phế liệu được phép nhập khẩu 777.000 tấn/năm (Giấy xác nhận có hiệu lực 

06/9/2025 năm). 

- Triển khai xác minh thông tin phản ánh về vụ việc nêu trên, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND thị xã Phú Mỹ, Phòng Cảnh sát 

môi trường – Công an tỉnh và Công ty Đầu tư hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú 

Mỹ I tiến hành làm việc tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Pomina. Theo báo 

cáo Công ty, khoảng 14 giờ 30 phút đến 15 giờ, ngày 06/6/2021 trong quá trình 

sản xuất, vận hành xưởng luyện thép, khi lò luyện EAF đang vận hành do thiếu 

nhân viên giám sát vận hành và quản lý môi trường theo dõi giám sát vận hành 

hệ thống xử lý khí thải (nhân viên này đang thực hiện cách ly tại khu vực ở quận 

Gò Gấp, thành phố HCM), do đó, khi hệ thống hoạt động không ổn định thì 

công nhân trực thay không kịp thời điều chỉnh nên hệ thống vận hành không 

hiệu quả dẫn đến phát tán khí thải, bụi ra môi trường. Sau khi phát hiện Công ty 

đã dừng hoạt động sản xuất. Sau đó, Công ty bố trí lại nhân sự chuyên trách vận 

V/v báo cáo ban đầu vụ việc làm 

phát tán khí, khói bụi trực tiếp ra 

bên ngoài, không kiểm soát được 

 



hành hệ thống xử lý khí thải và tiến hành hoạt động trở lại bình thường, hệ thống 

vận hành ổn định (Biên bản làm việc kèm theo). 

- Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 

3520/STNMT-BVMT ngày 07/6/2021 yêu cầu Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Thép Pomina khẩn trương báo cáo nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình 

trạng xả khí thải, bụi  như trên. Đồng thời, tình trạng xả khí thải, khói bụi này đã 

từng xảy ra tại Công ty trong năm 2021, do đó, yêu cầu Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Thép Pomina phải có giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để, tuyệt đối 

không được để xảy ra những vụ việc tương tự trong thời gian tới.  

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo UBND tỉnh ban đầu về vụ 

việc phát tán khí, bụi trực tiếp ra bên ngoài từ nhà xưởng luyện phôi thép của 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Pomina./. 

Nơi nhận:                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c); 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Công an tỉnh ; 

- BQL các KCN; 

- UBND thị xã Phú Mỹ;                                                             Đặng Sơn Hải 
- Báo BRVT, Đài PTTH; 

- Trung tâm CNTT TNMT (đăng tin);  
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