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Kính gửi: Công ty TNHH Thành Thánh Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 

 Địa chỉ: Lô B10 - b Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Cát Nhơn,  

 huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 

Ngày 24/5/2021, Sở Xây dựng nhận được đơn của Công ty TNHH Thành 

Thánh Việt Nam - Chi nhánh Bình Định (Công ty), đơn có nội dung:  

- Về việc Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định xây dựng lò hơi trái 

phép, không đúng theo thiết kế, khoảng cách an toàn (nội dung 1). 

- Việc Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định xây dựng vị trí lò hơi 

không đúng theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê 

duyệt, gây ra tiếng ồn, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến quá trình hoạt động 

của Công ty (nội dung 2).  

Theo nội dung đơn của Công ty, Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra 

công trình: Nhà máy chế biến Gỗ nội thất của Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài 

Bình Định; qua đó, Sở Xây dựng trả lời đơn như sau: 

- Nội dung 1: Theo phụ lục hồ sơ kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường được UBND tỉnh phê duyệt có lò hơi kích thước (4,5x12)m = 54,0m
2
, lò 

hơi xây dựng đúng vị trí và kích thước. Theo hồ sơ đã được Sở Xây dựng thẩm 

định thiết kế xây dựng và đánh giá điều kiện cấp phép để miễn giấy phép xây 

dựng công trình tại Văn bản số 640/SXD-QLXDTĐ ngày 29/12/2020, thì trên 

Tổng mặt bằng không có hạng mục nhà lò hơi và khung kèo thép làm mái che lò 

hơi tại vị trí Công ty đã xây dựng. Thanh tra Sở đã đề nghị Công ty TNHH MTV 

Gỗ Phú Tài Bình Định tạm ngừng thi công hạng mục nhà lò hơi và lập hồ sơ để 

điều chỉnh, bổ sung việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 

(Đính kèm Biên bản kiểm tra việc xây dựng Nhà máy chế biến Gỗ nội thất 

tại CCN Cát Nhơn ngày 26/5/2021). 

- Nội dung 2: Đề nghị Công ty liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Định để được xem xét, giải quyết.   

Sở Xây dựng trả lời cho Công ty được biết./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Trần Viết Bảo 
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