ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 124/QĐ- XPVPHC

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2020;
Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về
việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 16/BB-VPHC do ông Lê Tài Tuấn,
Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 01/12/2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số
4234/STNMT-TTr ngày 04/12/2020 (kèm hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính); ý kiến
của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1032/STP-XDKT&TDTHPL ngày
11/12/2020; kết quả kiểm tra thực địa và làm việc ngày 24/12/2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số
4371/STNMT-TTr ngày 14/12/2020 và Văn bản số 4589/STNMT-TTr ngày
29/12/2020.
Tôi: Đặng Ngọc Sơn, Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:
1. Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà
Tĩnh.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0102276173-007 do
phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp đăng ký lần đầu
ngày 11/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 12/3/2020.
Người đứng đầu tổ chức: Ông Ngô Văn Chiến; Giới tính: Nam; Chức danh:
Giám đốc.
2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:
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Hành vi 01: Lắp đặt máy bơm, đường ống để bơm nước từ Bãi xỉ của Nhà
máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ra môi trường, vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 2
Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
a) Các tình tiết tăng nặng: Không.
b) Các tình tiết giảm nhẹ: Không.
c) Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể: Mức phạt: 180.000.000 đồng
(Một trăm tám mươi triệu Việt Nam đồng)
- Hình thức xử phạt bổ sung: Không áp dụng do Công ty đã tháo dỡ máy bơm,
đường ống và hệ thống điện phục vụ cho việc bơm nước từ bãi xỉ ra môi trường.
- Các biện pháp khắc phục hậu quả:
+ Buộc tháo dỡ công trình bảo vệ môi trường được xây lắp trái quy định về
bảo vệ môi trường: Không áp dụng do Công ty đã khắc phục xong sau khi Đoàn
kiểm tra yêu cầu.
+ Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi
trường: Không áp dụng do không đủ cơ sở xác định được tình trạng gây ô nhiễm.
Hành vi 02. Xả nước thải có chứa thông số TTS vượt quy chuẩn kỹ thuật 5,63
lần trong trường hợp thải lượng chất thải 165 m3/ngày (24 giờ), vi phạm quy đinh tại
Điểm h Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường.
a) Các tình tiết tăng nặng: Không.
b) Các tình tiết giảm nhẹ: Không.
c) Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể: Mức phạt: 290.000.000 đồng
(Hai trăm chín mươi triệu Việt Nam đồng)
- Hình thức xử phạt bổ sung: Không áp dụng do theo Báo cáo đánh giá tác
động môi trường được phê duyệt (Quyết định số 2131/QĐ-BTNMT ngày
04/11/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì nước thải từ bãi xỉ được sử dụng
tuần hoàn.
- Các biện pháp khắc phục hậu quả:
+ Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi
trường: Không áp dụng do không đủ cơ sở xác định được tình trạng gây ô nhiễm.
+ Buộc Công ty phải vận hành công trình bảo vệ môi trường và thực hiện theo
đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và môi trường
phê duyệt.
Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày
nhận được Quyết định này. Sau khi khắc phục xong phải báo cáo kết quả về UBND
tỉnh Hà Tĩnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh để kiểm tra, giám sát.
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Tổng mức phạt tiền là: 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu Việt Nam
đồng).
Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Điện
lực Dầu khí Hà Tĩnh chi trả.
Điều 2. Quyết định này được:
1. Giao cho Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh để chấp hành. Công ty phải
nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty
không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Công ty phải nộp tiền phạt vào Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Tĩnh tại Ngân hàng
Công thương chi nhánh Hà Tĩnh,Tài khoản số: 7111 (thu ngân sách nhà nước) trong
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này.
Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, Công ty phải gửi chứng từ về Thanh tra Sở
Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Số 12 A, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà,
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này
theo quy định của pháp luật.
2. Gửi cho Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng Công thương chi
nhánh Hà Tĩnh để thu tiền phạt.
3. Gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để giao quyết định xử phạt cho Công ty
(trước ngày 15/01/2021), thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo thu đủ số tiền
phạt đối với tổ chức bị xử phạt quy định tại Điều 1 Quyết định này. Theo dõi, đôn
đốc, kiểm tra, giám sát, yêu cầu Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh thực hiện biện
pháp khắc phục hậu quả.
4. Gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh, UBND xã Kỳ
Lợi để giám sát Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và tổ chức thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công
ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Công an tỉnh;
- Phó VP (phụ trách);
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC, NL2.

Đặng Ngọc Sơn
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
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