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V/v chấp hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính về Bảo vệ môi trường 
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Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

           Hà Tĩnh, ngày 11  tháng  10  năm 2018 

 

 

THÔNG BÁO 
(Lần 3) 

 

Kính gửi: Công ty CP xây dựng Tiến Đạt 

(Địa chỉ: Số 133, đường Nguyễn Trung Thiên, TP Hà Tĩnh) 

 

Thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về xử phạt vi phạm hành chính về Bảo vệ môi trường đối với Công ty 

CP xây dựng Tiến Đạt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các Văn bản: số 

2179/STNMT-TTr ngày 09/8/2018 (thông báo lần 1) và số 2497/STNMT-TTr 

ngày 07/9/2018 (thông báo lần 2) thông báo các nội dung Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đến Công ty CP xây dựng Tiến Đạt và đồng thời yêu cầu Công 

ty nghiêm túc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của UBND tỉnh nêu tại Quyết 

định số 2222/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 và gửi chứng từ nộp tiền phạt về Thanh 

tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn thực hiện 

nộp phạt theo yêu cầu nêu tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của 

UBND tỉnh nhưng Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được 

chứng từ thực hiện nộp tiền phạt của Công ty CP xây dựng Tiến Đạt. 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh yêu cầu Công ty nghiêm túc 

thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh và gửi chứng từ nộp tiền phạt về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh qua Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Nếu đơn vị 

không thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý 

theo quy định./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Đặng Ngọc Sơn - PCT UBND tỉnh; 

- Giám đốc, PGĐ phụ trách; 

- Sở Tư pháp; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Ngân hàng công thương CN Hà Tĩnh; 

- UBND huyện Lộc Hà; 

- UBND xã Thịnh Lộc; 

- Lưu: VT, TTr.     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 

 

 

(Để báo cáo) 
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