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            ______________________ 
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Kính gửi: Đại tá Nguyễn Hữu Du 

        Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh Thanh Hóa 

Trung tâm nghiên cứu Pháp luật và Chính sách phát triển bền vững (LPSD) 

nhận Trợ giúp cho ông Lê Đình Sơn – trú tại Thôn 5, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa theo Thỏa thuận ngày 27 tháng 08 năm 2014 trong vụ việc 

Công ty CP Nicotex Thanh Thái – đặt tại địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, 

tỉnh Thanh Hóa, đã có hành vi chôn thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và các 

chất thải nguy hại xuống lòng đất tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty CP 

Nicotex Thanh Thái gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho nhân dân 3 xã Cẩm 

Vân, Cẩm Tâm của huyện Cẩm Thủy, xã Yên Lâm của huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa. Hành vi chôn lấp nêu trên của Công ty CP Nicotex Thanh Thái gây 

mất ổn định an ninh chính trị tại địa phương, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội vì người 

dân cho rằng trong khoảng thời gian hơn 10 năm trở lại đây tỷ lệ người chết do 

bệnh ung thư tăng cao, nhiều trẻ em khi sinh ra bị dị tật, phụ nữ vô sinh tăng 

nhanh; cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hằng 

ngày người dân sinh sống gần công ty phải ngửi mùi thuốc trừ sâu khiến nhiều 

người già, trẻ em đổ bệnh. 

Ngày 29/10/2014, ông Sơn nhận được Thông báo số 271/PC46 của Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa “Về việc không khởi tố vụ án hình sự”. 

Sau khi xem xét,  nghiên cứu, phân tích “Thông báo 271/PC46” chúng tôi không 

đồng ý với “Thông báo” về mặt hình thức cũng như nội dung, cụ thể như sau : 

 



Thứ nhất: Về mặt thời gian 

- Ngày 19/08/2013 ông Lê Đình Sơn có đơn kiến nghị về việc Công ty CP 

Nicotex Thanh Thái có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gửi 

đến UBND huyện Cẩm Thủy. UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh chủ 

trì phối hợp với sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Cẩm Thủy tiến 

hành kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định 

của pháp luật. Đến ngày 01/10/2014 Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh 

Thanh Hóa ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 488/PC46.  

Khoản 2 Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 

26/11/2003 có quy định như sau:  

“Điều 103. Nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố  

2. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về 

tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của 

mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc 

quyết định không khởi tố vụ án hình sự. 

Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi 

tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm 

thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không 

quá hai tháng.” 

 Thời gian kiểm tra xác minh tin báo, đơn thư của Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an tỉnh Thanh Hóa kéo dài gần 14 tháng. Như vậy, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm về thời gian kiểm tra, xác minh 

đơn thư theo quy định của pháp luật. 

Thứ hai: Về mặt hình thức: 

- Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, theo Thông tư số 

01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của  Bộ Nội Vụ hướng dẫn 

thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại Điểm b Khoản 1 Điều 

9 có quy định: “Ngày, tháng, năm ban hành văn bản phải được viết đầy đủ; 

các số chỉ ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả-rập; đối với những số chỉ ngày 

nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 ở trước”, tuy nhiên trong 

“Thông báo” trên không tuân thủ kỹ thuật này. 

- Tại đoạn thứ 07 dòng thứ 09 của “Thông báo” có sự sai sót về chính tả 

Tiếng Việt ở chữ “ thuwch”,điều này thể hiện sự cẩu thả của người soạn thảo 

văn bản cũng như sự thiếu tôn trọng người nhận văn bản. 



 Về mặt hình thức, “Thông báo” vừa không tuân thủ hướng dẫn của Bộ nội 

vụ về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản vừa không tôn trọng người nhận. 

Thứ ba: Về mặt nội dung: 

- Tại đoạn thứ 03 có ghi: “Kết thúc kiểm tra, xác minh đã có đủ cơ sở kết 

luận: Công ty CP Nicotex Thanh Thái có 11 lỗi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường và kiểm dịch thực vật…”, tuy nhiên xuống đoạn 

04 thì “Thông báo” có ghi: “ Có 10 lỗi xác định là vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường và kiểm dịch thực vật…” 

Theo Quyết định số 3253/QĐ-XPHC “Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái” ngày 18/09/2013 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa, 10 hành vi vi phạm hành chính bao gồm:  

1. Không niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án bản tóm tắt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. 

2. Không có văn bản báo cáo cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường về những điều chỉnh, thay đổi các nội dung, biện pháp 

bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 

phê duyệt theo quy định. 

3. Vận hành các công trình xử lý môi trường đã bị điều chỉnh, thay đổi so 

với các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường mà không có ý kiến chấp thuận bằng văn 

bản của cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

4. Thực hiện không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt. 

5. Xây lắp không đúng công trình xử lý môi trường theo nội dung báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

6. Thải mùi khó chịu vào môi trường. 

7. Không chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định. 



8. Không xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường do chất thải nguy hại gây ra theo quy định. 

9. Không phân loại chất thải nguy hại. để lẫn chất thải nguy hại khác loại 

với nhau hoặc với chất thải khác; không dán nhãn theo quy định. 

10. Không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn về vận chuyển, bảo quản thuốc 

và nguyên liệu làm thuốc của phương tiện vận chuyển, kho tàng. 

Trong số 10 lỗi xác định là vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường không nhắc đến hành vi chôn lấp thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử 

dụng và các chất thải nguy hại  tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty CP 

Nicotex Thanh Thái.  

Điều 1 Nghị quyết 33/2009/NQ-QH ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc 

thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự 1999 được 

sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định như sau: 

“Điều 1 

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Bộ luật hình sự được áp dụng như sau:  

c) Các khoản 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 Điều 1 sửa đổi, bổ sung các điều 119, 120, 

160, 164a, 164b, 170a, 171, 174, 181a, 181b, 181c, 182, 182a, 182b, 185, 

190, 191, 191a, 202, 224, 225, 226, 226a, 226b, 230a, 230b, 251 của Bộ luật 

hình sự và các quy định khác không có lợi cho người phạm tội thì không áp 

dụng đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 01 

năm 2010 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, 

xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, 

xoá án tích; trong trường hợp này, vẫn áp dụng các điều khoản tương ứng 

của Bộ luật hình sự chưa được sửa đổi, bổ sung để giải quyết;  

2. Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự được 

công bố: 

đ) Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi quy định tại 

khoản 1 các điều 171, 182, 183, 184, 185, 191 và 248 của Bộ luật hình sự 

theo tình tiết "đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm", hành vi quy 



định tại khoản 1 các điều 224, 225 và 226 của Bộ luật hình sự theo tình tiết 

"đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà còn vi phạm"” 

Căn cứ điểm c khoản  Điều 1 Nghị quyết 33/2009/NQ-QH ngày 

19/06/2009 của Quốc hội về việc thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ Luật hình sự 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì hành vi  chôn 

lấp thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và các chất thải nguy hại  tại khu 

vực xưởng sản xuất của Công ty CP Nicotex Thanh Thái  có dấu hiệu của tội 

vi phạm các quy định về quản lý chất độc quy định tại điều 239 BLHS năm 

1999(được sửa đổi, bổ sung năm 2009) được xử lý hình sự.  

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều  Nghị quyết 33/2009/NQ-QH ngày 19/06/2009 

của Quốc hội về việc thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật 

hình sự 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì hành vi chôn lấp thuốc bảo vệ 

thực vật hết hạn sử dụng và các chất thải nguy hại  tại khu vực xưởng sản xuất 

của Công ty CP Nicotex Thanh Thái chưa bị xử lý vi phạm hành chính vì vậy 

hành vi này phải được xử lý hình sự. 

 Như vậy, hành vi chôn lấp thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và các chất 

thải nguy hại  tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty CP Nicotex Thanh 

Thái có dấu hiệu hình sự theo Điều 182, Điều239 BLHS BLHS năm 

1999(được sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Hành vi chôn lấp nêu trên của Công ty CP Nicotex Thanh Thái là hành vi 

nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân cũng 

như môi trường sống. Các Giám đốc công ty CP Nicotex Thanh Thái qua các 

thời kỳ đủ năng lực hành vi để nhận biết việc chôn lấp thuốc bảo vệ thực vật hết 

hạn sử dụng và các chất thải nguy hại tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty 

là nguy hiểm nhưng vẫn có thái độ để mặc hậu quả xảy ra. Hơn ai hết, lãnh đạo 

và những người công tác trong Công ty này họ có hiểu biết và nhận thức đầy đủ 

về độ độc hại của thuốc bảo vệ thực vật nếu thải ra môi trường theo cách nguy 

hiểm như vậy, nhưng vì lợi nhuận họ vẫn bất chấp pháp luật.  

Theo báo cáo số 7479/UBND-NN của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 

19/09/2013 Báo cáo Thủ tướng Chính phủ “Báo cáo việc vi phạm pháp luật bảo 

vệ môi trường của Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái”  mục 1. Các vi phạm 

hành chính về bảo vệ môi trường thuộc mục III. Kết quả điêu tra, xác minh 

bước đầu có nêu rõ như sau: 



“Đoàn công tác liên ngành cùng với quần chúng nhân dân cũng đã phát hiện 

trong khuân viên xưởng sản xuất của Công ty có tổng số 10 hố chôn chất thải 

(được xác định tại 03 biên bản hiện trường); trong đó, biên bản số 01(01 hố), hố 

01 theo ông Nguyễn Đức Việt( Giám đốc Công ty giai đoạn 1998-11/2005) tự 

khai nhận năm 2000 chỉ đạo chôn 380 kg thuốc bảo vệ thực vật quá hạn 

trong bể xi măng, qua các buổi làm việc giữa đoàn công tác liên ngành với ông 

Nguyễn Đức Việt sau đó, ông Nguyễn Đức Việt khai nhận đây là vị trí năm 

2001 đã chỉ đạo chôn lấp 10 phuy chất Methemedofor với khối lượng 1.000 

kg( việc chôn chất thải ông Việt có xin chủ trương của ông Nguyễn Thành 

Nam – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nicotex). Biên bản số 02 (05 hố), hố 

01 phát hiện có một số ống, lọ nhựa màu xanh, trắng, một số nắp đậy hình tròn 

màu xanh và 02 vòng tròn bằng kim loại hoen gỉ, theo báo cáo của ông 

Nguyễn Xuân Trường (Giám đốc Công ty giai đoạn tháng 12/2005 – 07/2011) 

thì đây là vị trí mà vào năm 2008, ông Trường đã chỉ đạo ông Lương Văn 

Ngọ (hiện công tác tại Nicotex Thái Bình) chôn lấp khoảng 300 – 400 kg vỏ 

chai nhựa đựng thuốc Bảo vệ thực vật, số vỏ chai này đã xử lý sơ bộ và 

nghiền nhỏ cùng một số vỏ gói thuốc Bảo vệ thực vật; hố 02 phát hiện 03 đầu 

thùng phuy kim loại đã cũ, bị gỉ, thủng, vỡ nứt; hố 03 phát hiện có các mảnh vỡ 

bê tông; hố 04 phát hiện 03 đầu thùng phuy bằng kim loại đã cũ gỉ, theo ông 

Nguyễn Đức Việt báo cáo, vào thời điểm tháng 11/1999, trong thời gian ông 

Việt đi công tác nước ngoài, ở Công ty đã xảy ra sự cố chập điện tại bể gia nhiệt 

dẫn đến có 03 phuy Dimethoate bị bục vỏ, một phần hóa chất trong các phuy bị 

thoát ra ngoài lẫn với nước trong bể. Sau khi xảy ra sự cố, ông Nguyễn Trọng 

Nho (là Phó Giám đốc thời điểm đó) đã cho múc toàn bộ lượng nước bị nhiễm 

Dimethoate ở bể gia nhiệt (khoảng 02 m3) đổ vào các phuy dung tích 200 lít. 

Khi ông Việt về đơn vị thì thấy tại khu nhà xử lý nước thải có 7 đến 8 phuy nên 

đã giao cho ông Đức (phụ trách môi trường) xử lý số nước này theo quy trình 

xử lý nước thải; hố 05 phát hiện các gói ny long màu vàng xanh, ghi chữ 

“Nitrin 100EC”. Biên bản số 03 (04 hố), hố 01 phát hiện có 03 miếng kim loại 

hình tròn (mặt thùng phuy), trên bề mặt có 01 lỗ thủng, bên trong lỗ thủng có 

chất dịch màu đen, hố 02 phát hiện một số mảnh kim loại đã cũ gỉ và các gói ny 

lông, trên mặt gói ny lông in chữ “thuốc trừ sâu Nicotex” theo ông Nguyễn 

Xuân Trường báo cáo, trong khoảng thời gian kéo dài từ năm 2006 đến khi 

ông Trường miễn nhiệm làm giám đốc (07/2011), mỗi khi có cặn bùn thải 

phát sinh trong quá trình xử lý nước thải, ông đều cho công nhân đem đổ 



chôn vào hố này, tổng số lượng cặn bùn ông Trường đã cho chôn khoảng 

1m3; hố 03 phát hiện có 08 cuộn ny lông tráng thiếc, trên mặt cuộn ny lông ghi 

chữ “NITOX 30EC” và nhiều gói ny lông màu xanh vàng, bề mặt ghi chữ 

“NITRIN 100EC”; hố 04 phát hiện có nhiêu gói ny long ghi chữ “NITOX 

30EC” theo ông Nguyễn Xuân Trường báo cáo, hố chôn này đã có từ thời 

ông Nguyễn Đức Việt làm Giám đốc (khoảng năm 2004). Đây là hố có sẵn, 

được công nhân dùng làm nơi bỏ các chất thải như vỏ bao bì, tem nhãn các 

gói thuốc Bảo vệ thực vật bị hỏng, lỗi, khi ông Trường làm Giám đốc, đã tiếp 

tục cho công nhân thực hiện việc chôn lấp chất thải” 

Về cách thức thực hiện tội phạm thì đây là một vụ phạm tội có tổ chức, lỗi 

cố ý , có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Để 

thực hiện được việc chôn chất thải nguy hại trong một thời gian dài như vậy, 

chắc chắn phải được tổ chức rất bài bản, có chủ trương, có mục đích, động cơ 

và cách thức, phân công thực hiện chặt chẽ.  

  Hành vi chôn lấp thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và các chất thải 

nguy hại tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty CP Nicotex Thanh Thái 

phải xử lý hình sự mới tương xứng với mức độ lỗi và thái độ của người chỉ 

đạo thực hiện. 

- Tại đoạn thứ 6 của “Thông báo” có nêu “ Riêng vê trách nhiệm hành chính 

của hành vi chôn lấp thuốc BVTV hết hạn sử dụng và các chất thải nguy hại 

tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái đã 

diễn ra trước tháng 5/2009, mãi cho đến ngày 27/08/2013 mới bị phát hiện; 

Căn cứ Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012QH13 ngày 

20/06/2012 của Quốc hội quy định thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

vê môi trường là 2 năm, thì hành vi chôn lấp thuốc BVTV hết hạn sử dụng 

và các chất thải nguy hại tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần 

Nicotex Thanh Thái đã hết thời hiệu xử phạt hành chính(đã quá 4 năm 5 

tháng), mà chỉ phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả( biện pháp này đã 

và đang thực hiện)”  

Tuy nhiên điểm b khoản 1 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính số 

15/2012QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội có quy định như sau: 

“Điều 6. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính 

1.Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau: 



a)… 

b) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm  

khoản 1 Điều này được quy định như sau: 

Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời 

điểm chấm dứt hành vi vi phạm. 

Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính 

từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;” 

Theo báo cáo số 7479/UBND-NN của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 

19/09/2013 “Báo cáo việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường của Công ty 

Cổ phần Nicotex Thanh Thái” mục 1 của I có nêu như sau:  

“-Việc xử lý CTNH của Công ty những năm qua thực hiện như sau: 

+ Năm 2008 chưa thu gom triệt để, vỏ chai lọ, vỏ thùng nguyên liệu còn để 

bừa bãi trong khuôn viên. 

+ Năm 2009 Công ty hợp đồng xử lý CTNH với Công ty CP Môi trường 

Bắc Sơn. Công ty CP Bắc Sơn là đơn vị chưa được cấp giấy phép hành 

nghề xử lý, tiêu hủy CTNH. 

+ Năm 2011 Công ty hợp đồng thu gom xử lý CTNH với Công ty TNHH 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa nông dược Nicotex, sau đó Công ty này 

lại hợp đồng với Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường 

xanh  để thu gom, vận chuyển xử lý CTNH tại công ty CP Nicotex Thanh 

Thái. Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường xanh đã được 

Tổng cục Môi trường cấp giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH mã số 

QLCTNH: -2-3-4.010.V ngày 10/6/2010. 

+ Năm 2013 Công ty tiếp tục hợp đồng thu gom xử lý CTNH với Công ty 

TNHH nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa nông dược Nicotex. Công ty 

TNHH nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa nông dược Nicotex lại hợp đồng 

với Công ty CP Môi trường đô thị và Công nghiệp Urenco 11 để thu gom, 

vận chuyển xử lý CTNH tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái. Công ty 

Urenco 11 đã được Tổng cục môi trường cấp giấy phép hành nghề quản lý 

CTNH mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5.022.VX ngày 25/7/2012”  

 Như vậy, thời điểm từ tháng 05/2009 đến tháng 8/2013 Công ty CP Nicotex 

Thanh Thái hợp đồng xử lý về chất thải nguy hại mà chưa xử lý thuốc bảo 

vệ thực vật hết hạn. Lượng thuốc vệ thực vật hết hạn đó đi đâu? Công ty CP 



Nicotex Thanh Thái có tiếp tục thực hiện hành vi chôn lấp hay không, điều 

này chưa được thể hiện rõ tại bất cứ văn bản nào. Mặt khác Công ty CP 

Nicotex Thanh Thái lại hợp đồng với Công ty CP Môi trường Bắc Sơn- một 

công ty chưa được cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH; liệu chất 

thải nguy hại đó sẽ đi đến đâu và được xử lý như thế nào; đây cũng là vấn đề 

cần xem xét cụ thể và thấu đáo. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận đã hết thời hiệu 

xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi  chôn lấp thuốc bảo vệ thực vật 

hết hạn sử dụng và các chất thải nguy hại tại khu vực xưởng sản xuất của 

Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái là khiên cưỡng, chưa đúng với tình 

hình thực tế. 

Từ những căn cứ và phân tích trên chúng tôi kính đề nghị ông xem xét hủy 

bỏ Thông báo số 271/PC46 ngày 06/10/2014, tiến hành kiểm tra xác minh lại, ra 

quyết định khởi tố vụ án.  

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung 

Hải; 
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- Đại tướng Phùng Quang Thanh – Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng; 

- Ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng ban 

Nội chính trung ương; 

- Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm 

UBTP QH; 

- Bà Lê Thị Nga – Phó chủ nhiệm UBTP 

QH; 

- Ông Bùi Cách Tuyến – Thứ trưởng 

kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục môi 

trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Thượng Hiền – Cục 

trưởng Cục quản lý chất thải và cải 
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Môi trường; 

- Cục Cảnh sát môi trường– Bộ Công an; 

- Ông Nguyễn Văn Quyền – Chủ tịch 
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CA tỉnh Thanh Hóa; 

- Ông Nguyễn Đình Thống – Giám đốc 

Công ty CP Nicotex Thanh Thái; 

- Ông Lê Đình Sơn; 
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