
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

Số:        /QĐ-XPVPHC 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Cao Lộc, ngày        tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

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

đối với Công ty TNHH Sản xuất và Dic̣h vu ̣thương mại Hùng Vương 

 

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

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 07/BB-VPHC lâp̣ ngày 18/6/2021 

và các tài liệu có trong hồ sơ; 

 Theo đề nghị của Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc tại Tờ trình số 877/TTr-ĐKT 

ngày 29/6/2021 về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường; 

 Tôi: Nguyêñ Duy Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lôc̣. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:  

1. Công ty TNHH Sản xuất và Dic̣h vu ̣thương mại Hùng Vương. 

 Điạ chỉ tru ̣ sở chính: Lô M5, Cuṃ công nghiêp̣ điạ phương số 2, xa ̃ Hơp̣ 

Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

 Mã số doanh nghiệp 4900216802. 

 Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000051, đăng ký lần đầu ngày 23/01/2008; 

nơi cấp: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

          Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyêñ Thi ̣Nga. 

          Giới tính: Nữ;                            Chức vu:̣ Giám đốc. 

 2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện không đúng một 

trong các nội dung kế hoac̣h bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xác nhận (cụ thể: Chưa bố trí quaṭ thông gió để xử lý mùi và khí thải trong 

nhà xưởng gia công chế biến thưc̣ phẩm (hiện tại chỉ thông gió bằng biện pháp tự 

nhiên qua các cửa sổ và cửa chính)). 

 3. Quy điṇh taị Khoản 1 Điều 5 và Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 

155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. 

  4. Các tình tiết tăng năṇg, giảm nhe:̣ Không áp duṇg. 

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 
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 a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể mức phạt là 6.000.000 (Viết bằng 

chữ: Sáu triệu đồng), áp duṇg quy điṇh taị Khoản 1 Điều 5 và Điểm a Khoản 2 Điều 

8 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. 

 b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không áp duṇg do không thuôc̣ các trường 

hơp̣ quy định taị khoản 5, Điều 8 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 

của Chính phủ. 

          c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc 

phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả 

vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra. (Cụ 

thể: Buộc Công ty TNHH Sản xuất và Dic̣h vu ̣thương mại Hùng Vương phải thưc̣ 

hiêṇ các biêṇ pháp khắc phuc̣ tình traṇg ô nhiêm̃ môi trường. Cu ̣thể: Thiết kế, lắp 

đăṭ quạt thông gió để xử lý mùi và khí thải trong nhà xưởng gia công chế biến thưc̣ 

phẩm taị lô M5, Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hơp̣ Thành, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiêṇ hành trước khi thải ra 

môi trường tiếp nhâṇ). 

         Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: Công ty TNHH Sản xuất 

và Dic̣h vu ̣ thương mại Hùng Vương khắc phục xong hậu quả vi phạm nêu trên 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này; báo cáo kết quả thực hiện 

về UBND huyện Cao Lộc qua phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám 

sát). Áp dụng Điểm c Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 

18/11/2016 của Chính phủ.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho Bà Nguyêñ Thi ̣Nga là người đaị diêṇ theo pháp luâṭ của Công 

ty TNHH Sản xuất và Dic̣h vu ̣thương mại Hùng Vương để chấp hành Quyết định 

xử phạt (UBND xa ̃Hơp̣ Thành có trách nhiêṃ nhâṇ và giao Quyết điṇh này cho bà 

Nguyêñ Thi ̣Nga đồng thời theo dõi, đôn đốc việc chấp hành Quyết định). 

Công ty TNHH Sản xuất và Dic̣h vu ̣thương mại Hùng Vương phải nghiêm 

chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời haṇ quy điṇh mà Công ty 

TNHH Sản xuất và Dic̣h vu ̣thương mại Hùng Vương không tư ̣nguyêṇ chấp hành 

thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

 Công ty TNHH Sản xuất và Dic̣h vu ̣thương mại Hùng Vương phải nộp tiền 

vào Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Trong thời hạn mười (10) 

ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

Công ty TNHH Sản xuất và Dic̣h vu ̣ thương mại Hùng Vương 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 huyện Cao Lộc để thu tiền phạt. 

3. Gửi phòng Tài chính - Kế hoạch biết, theo dõi tiền nộp phạt. 
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 4. Gửi Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND xã Hơp̣ Thành và Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Đoàn kiểm tra số 1826; 

- UBND xã Hợp Thành; 

- Lưu VT. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                       Nguyêñ Duy Anh 
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