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QUYẾT ĐỊNH  

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 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 Biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC do ông Lê Tài 

Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 23/4/2021;  

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

1815/STNMT-TTr ngày 21/5/2021 (kèm ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 

383/STP-XDKT&TDTHPL ngày 14/5/2021 và các hồ sơ liên quan); 

Tôi: Đặng Ngọc Sơn, Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây: 

1. Công ty TNNH thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà (sau đây 

viết tắt là Công ty). 

Địa chỉ trụ sở chính: tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên; Mã số doanh nghiệp: 3002039551 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 12/10/2016. 

Người đại diện theo pháp luật: Lê Thế Nghĩa; Giới tính: Nam. 

Chức danh: Giám đốc.   

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính sau:  

Gây ra sự cố tràn dầu với khối lượng 62 kg (được quy đổi từ 72 lít dầu) tại 

cửa hàng xăng dầu Thạch Thanh (tổ dân phố 13, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch 

Hà).  
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3. Quy định tại: Điểm a Khoản 8 Điều 33 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP 

ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường. 

4. Các tình tiết tăng nặng: Không. 

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Công ty đã có hành vi ngăn chặn làm giảm bớt, 

hậu quả vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính (cụ thể: Đã phối hợp với Công ty TNHH MTV xử lý chất thải CN Hà 

Tĩnh gom, vận chuyển, xử lý nước nhiễm dầu, cỏ nhiễm dầu với khối lượng 12 

tấn vào ngày 16/4/2021 và 02 tấn vào ngày 20/4/2021; ký hợp đồng với Trung 

tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam để cung cấp vật tư và trực tiếp xử lý 

khu vực xảy ra sự cố tràn dầu). 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: phạt tiền, cụ thể: 

Mức phạt: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không. 

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:  

Buộc Công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm 

môi trường; bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra (nếu có) và báo cáo kết 

quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm theo quy định tại điểm b Khoản 10 

Điều 33 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày ban hành Quyết định này. 

   Mọi chi phí tổ chức thi hành và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 

do Công ty chi trả.  

Điều 2. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Lê Thế Nghĩa là đại diện Công ty TNNH thương mại xây 

dựng và vận tải Quảng Hà 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 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

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. 

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. 
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3. Gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để giao quyết định xử phạt cho Công 

ty, 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 thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. 

4. Gửi UBND huyện Thạch Hà, UBND thị trấn Thạch Hà để giám sát 

Công ty và tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; Công ty TNHH thương mại xây 

dựng và vận tải Quảng Hà, ông Lê Thế Nghĩa 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; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Công Thương; 

- Phó VP (phụ trách); 

- UBND huyện Thạch Hà; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- UBND thị trấn Thạch Hà; 

- Lưu: VT, NC, NL2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Sơn 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
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