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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2019

KẾT LUẬN 
Về việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 
tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa

Ngày 01/8/2019, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai ban hành      
Quyết định số 461/QĐ-BHXH về việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại     
Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa. Ngày 19/8/2019, Đoàn thanh tra, kiểm tra 
liên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại Công ty Cổ phần Vinacafe 
Biên Hòa (viết tắt là Công ty) và xác minh, làm việc với các cá nhân, tổ chức     
liên quan.

Xét kết luận thanh tra, kết luận kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Giám đốc Bảo hiểm        
xã hội tỉnh Đồng Nai kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG
- Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh   

Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600261626 đăng ký   
lần đầu ngày 29/12/2004, thay đổi lần thứ 13 ngày 19/4/2019.

- Người đại diện theo pháp luật của công ty: 
1. Ông Phạm Quang Vũ, chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, sinh ngày 

12/02/1959; quốc tịch: Việt Nam; số chứng minh nhân dân: 271327552, cấp ngày: 
09/7/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai; hộ khẩu thường trú: 141/47, K 2, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Ông Đoàn Quốc Hưng, chức danh: Tổng Giám đốc, sinh ngày 08/10/1972; 
Quốc tịch: Việt Nam, số chứng minh nhân dân: 025620530, cấp ngày: 01/6/2012, 
nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú: 226/94, Nguyễn 
Văn Lượng, Phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện tại: 
Căn hộ B2508, tháp B, Chung cư Thảo Điền Pearl, Số 12 Quốc Hương, phường 
Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và 
các sản phẩm thực phẩm; Bán buôn và bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các 
sản phẩm thực phẩm.

- Địa chỉ: Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Số điện thoại: 0251.3836554;
- Tài khoản giao dịch số 102010000267973 mở tại Ngân hàng Công Thương 

Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
II. KẾT LUẬN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI VỀ 

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐÓNG BHXH, BHTN, BHYT VÀ KIỂM 
TRA VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH BHXH, BHTN, BHYT
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1. Nội dung thanh, kiểm tra
- Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. 
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT.
- Thời kỳ thanh tra: Năm 2018 và 07 tháng đầu năm 2019; tình hình số liệu 

trước và sau thời kỳ thanh tra, kiểm tra có liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm 
tra. 

2. Kết luận thanh tra, kiểm tra 
2.1. Việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-

BNN 
a) Đối tượng
- Công ty tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao 

động đầy đủ theo đúng quy định tại Điều 2 Luật BHXH, Điều 12 Luật BHYT, 
Điều 43 Luật Việc làm và Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Hàng tháng phát sinh tăng, giảm lao động, điều chỉnh lương, đơn vị thực 
hiện hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, điều chỉnh tiền lương kịp thời 
theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám 
đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-
BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Kiểm tra chọn mẫu 40 hợp đồng lao động: có ghi rõ chức danh công việc, 
phụ cấp và các khoản bổ sung theo lương theo quy định tại Điều 23 Bộ Luật lao 
động.

b) Mức đóng 
- Đã thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương làm căn cứ trả lương cho 

người lao động tại Công ty theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 
14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao 
động về tiền lương để làm căn cứ đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

- Mức lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với người 
lao động đúng theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH; Điều 14 Luật BHYT; Điều 
58 Luật Việc làm; Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 
141/2017/NĐ-CP và Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp 
đồng lao động.

c) Phương thức đóng
- Công ty đăng ký thực hiện đóng BHXH, BHTN, BHYT theo phương thức 

đóng hàng tháng, thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho 
người lao động kịp thời theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH; Khoản 1 
Điều 15 Luật BHYT; Khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm; Khoản 1 Điều 44 Luật An 
toàn, vệ sinh lao động.

2.2. Việc giải quyết, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK
Từ năm 2018 đến tháng 07/2019, Công ty đã giải quyết, thanh toán chế độ ốm 

đau, thai sản, nghỉ DSPHSK, cụ thể như sau:
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Đến tháng 07/2019Nội dung Số lượt Số tiền (đồng)
Chế độ ốm đau 190 186.782.403
Chế độ thai sản 64 747.965.744
Chế độ DSPHSK 18 42.582.000
Tổng cộng 272 977.330.147

- Công ty thực hiện xét duyệt chế độ BHXH cho người lao động đảm bảo thủ 
tục, hồ sơ theo quy định. Hình thức chi trả bằng cơ quan BHXH chuyển thẳng vào 
tài khoản cá nhân của người lao động.

- Thực hiện việc chi trả chế độ BHXH cho người lao động đảm bảo thời hạn 
theo quy định tại Điều 102, Điều 103 Luật BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu tất cả các hồ sơ hưởng chế độ BHXH giữa bảng chấm 
công, thanh toán lương do đơn vị cung cấp với chứng từ thanh toán chế độ ốm đau, 
thai sản, dưỡng sức của cơ quan BHXH đã duyệt chi trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị 
thực hiện đúng quy định tại Khoản 2, Điều 186 Bộ Luật lao động và Khoản 2,   
Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

3. Những biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng và kiến nghị, xử 
lý: Không có.

III. KẾT LUẬN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG 
NAI VỀ VIỆC KIỂM TRA CÁC THỦ TỤC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung thanh tra: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp 
luật về an toàn bức xạ và đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Thời kỳ kiểm tra: Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra.   
2. Kết luận thanh tra
2.1. Nguồn bức xạ, thiết bị bức xạ 
- Đơn vị hiện quản lý 01 máy phát tia X đang được sử dụng tại Chi nhánh 

MSI – Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa; địa chỉ: Lô 06, KCN Tân Đông Hiệp 
A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Giấy phép sử dụng nguồn, thiết bị bức xạ: Giấy phép số 942/GP-ATBXHN 
ngày 28/12/2018 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc tiến hành công việc 
bức xạ.

2.2. Hệ thống tổ chức An toàn bức xạ, hồ sơ an toàn bức xạ, biện pháp 
đảm bảo an toàn bức xạ của đơn vị

- Không thực hiện đánh giá vì hiện nay máy phát tia X đang được sử dụng tại 
Chi nhánh MSI – Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa theo Giấy phép số 942/GP-
ATBXHN.

2.3. Về phương tiện đo nhóm 2:
- Công ty đang quản lý và sử dụng 76 phương tiện đo nhóm 2 đã được kiểm 

định và còn hiệu lực theo quy định pháp luật.
3. Những biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.
4. Kiến nghị, xử lý   
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- Đề nghị Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa báo cáo thực trạng an toàn tiến 
hành công việc bức xạ tại Chi nhánh MSI – Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa 
theo định kỳ hàng năm về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

IV. KẾT LUẬN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra các thủ tục, báo cáo định kỳ, phiếu kết quả 

quan trắc, thu và phân tích mẫu nước thải để so sánh các thông số ô nhiễm theo 
quy định của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

- Thời kỳ kiểm tra: Từ năm 2018 đến thời điểm thanh tra.   
2. Kết luận kiểm tra
2.1. Các quyết định cấp phép khai thác tài nguyên nước và xả nước thải 

vào nguồn nước đã được cấp
a) Giấy phép khai thác nước
Công ty sử dụng nguồn nước cấp theo Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước số 

589/2012/HĐ-CNN ngày 18/12/2012 với Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng 
Nai.

b) Giấy phép xả thải vào nguồn nước (gia hạn lần 1) số 2076/GP-UBND ngày 
04/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép Công ty Cổ phần Vinacafe Biên 
Hòa được xả thải vào nguồn nước, nguồn tiếp nhận là tuyến thoát nước mưa của 
KCN Biên Hòa 1 trước khi chảy vào nguồn tiếp nhận sau cùng là sông Đồng Nai 
đoạn thuộc phường An Bình, thành phố Biên Hòa; phương thức xả thải tự chảy, 
chế độ xả thải 24/24 giờ, lưu lượng xả thải lớn nhất 300m3/ngày đêm, chất lượng 
nước thải theo QCVN 40:2011/BTNTM cột A Kq = 1,2 Kf = 1,1; thời hạn giấy 
phép 05 năm.

c) Các văn bản pháp lý khác: Văn bản số 2981/STNMT-CCBVMT ngày 
01/8/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra hệ thống xử lý nước thải.

2.2. Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào 
nguồn nước

a) Nhu cầu sử dụng nước
- Nguồn nước sử dụng: Được cấp từ Hợp đồng cấp nước số 589/2012/HĐ-

CNN ngày 18/12/2012 với Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai.
- Lưu lượng sử dụng trung bình: 205 m3/ngày.
b) Công trình giếng khoan: Công ty không sử dụng giếng khoan.
c) Công trình giếng đào: Công ty không sử dụng giếng đào.
đ) Công trình tái sử dụng nước: Không thực hiện tái sử dụng nước.
e) Công trình xả nước thải vào nguồn nước
- Hệ thống thoát nước: Nhà máy có 02 tuyến thoát nước mưa và nước thải; có 

01 điểm thoát nước chung cho thoát nước mưa và thoát nước thải sau xử lý.
- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt, nước thải từ hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi, nước thải từ quá trình sản xuất, nước thải từ máy ép bùn, rửa băng 
tải máy ép bùn.

- Quy trình hệ thống xử lý nước thải nhà máy được thực hiện như sau: Công 
ty dẫn nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất qua hố thu gom -> bể điều hòa -> 
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bể keo tụ -> bể tạo bông -> bể lắng 1 -> bể trung gian 1 -> bể UASB -> bể anoxic -
> bể aerotank -> bể trung gian 2 -> bể lắng sinh học -> bể tạo bông -> khử trùng -> 
lọc cát -> hố ga thoát ra tuyến nước mưa của KCN Biên Hòa 1.

- Công trình xả nước thải: Nước mưa và nước thải sau xử lý được dẫn bằng 
cống bê tông ra tuyến thoát nước mưa của KCN Biên Hòa 1.

- Phương thức xả thải: Tự chảy.
- Chế độ xả thải: 24/24 giờ.
- Lưu lượng xả thải trung bình: 200m3/ngày.
- Nguồn tiếp nhận: là tuyến thoát nước mưa của KCN Biên Hòa 1 trước khi 

chảy vào nguồn tiếp nhận sau cùng là sông Đồng Nai đoạn thuộc phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa.

- Đồng hồ đo lưu lượng thải: có.
2.3. Các nội dung khác
- Công ty đã thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả thải vào nguồn nước và tình 

hình thực hiện các quy định trong giấy phép các năm 2016, 2017, 2018.
- Công ty đã gắn đồng hồ theo dõi lưu lượng nước xả thải ra nguồn tiếp nhận 

và tái sử dụng nước.
- Quan trắc chất lượng nước thải trước và sau xử lý theo định kỳ và nộp về Sở 

Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện lấy mẫu hiện trường khu vực     

xả thải ngày 16/7/2019. Ngày 26/7/2019, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và     
Môi trường có Phiếu số kết quả thử nghiệm mẫu nước thải sau xử lý số 985DV. 
Kết quả đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT cột A Kq = 1,2, Kf = 1,1.

3. Những biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng và kiến nghị, xử 
lý: Không có.

Trên đây là kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại Công ty Cổ phần 
Vinacafe Biên Hòa. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa 
thực hiện kiến nghị nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Đồng Nai (phòng Thanh tra – Kiểm tra) theo địa chỉ số 219 Hà Huy Giáp, phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trước ngày 12/9/2019./. 

Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa;
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Thanh tra tỉnh Đồng Nai;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TTKT.                                                            

 

GIÁM ĐỐC 

Phạm Minh Thành
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