UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2147 /QĐ-XPVPHC

Hải Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 ngày 20 tháng 6
năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng11 năm 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 về lĩnh vực bảo vệ môi trường số
29/BB-VPHC do Phòng cảnh sát môi trường -Công an tỉnh Hải Dương lập ngày
13 tháng 7 năm 2020 và Hồ sơ kèm theo;
Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-GQXP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao quyền xử phạt vi phạm
hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số
1531/TTr-CAT-PV01 ngày 22 tháng 7 năm 2020;
Tôi, Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:
1. Công ty cổ phần thương mại Sông Hàn.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 phố Hải Đông, phường An Lưu, thị xã Kinh
Môn, tỉnh Hải Dương.
Mã số doanh nghiệp: 0801192536.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp: 28/11/2016 (đăng ký
thay đổi lần thứ 1 ngày 28/11/2019), nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuân; Giới tính: Nam; chức
danh: Giám đốc.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:
Hoạt động sơ chế và kinh doanh than; kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch
vụ bốc xếp hàng hóa (Quyết định chủ trương đầu tư số 1607/QĐ-UBND ngày
25/5/2018 của UBND tỉnh Hải Dương) tại phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn
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nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh Hải
Dương phê duyệt theo quy định.
- Quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP
ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần.
- Các tình tiết giảm nhẹ:
+ Đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả vi phạm, cụ thể: Công
ty cổ phần thương mại Sông Hàn đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ
môi trường (che chắn, phủ bạt, phun nước, tưới ẩm đường vận chuyển để giảm
thiểu bụi phát tán ra môi trường; xây dựng bể thu gom nước rửa than sử dụng
tuần hoàn, quản lý chất thải nguy hại phát sinh); đã hợp đồng với đơn vị chức
năng để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, hiện đang trong quá trình
thực hiện hợp đồng.
+ Công ty cổ phần thương mại Sông Hàn đã tự nguyện khai báo, thừa
nhận vi phạm, thành thật, tích cực hợp tác, làm việc với cơ quan chức năng để
giải quyết.
- Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
+ Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt là 300.000.000 đồng
(Ba trăm triệu đồng).
+ Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của Dự án Cơ sở sơ chế
kinh doanh than và vật liệu xây dựng Sông Hàn tại phường Hiệp An, thị xã Kinh
Môn, tỉnh Hải Dương trong thời hạn 180 ngày (06 tháng) kể từ ngày Quyết định
này có hiệu lực thi hành, quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 11 Nghị định số
155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.
+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty cổ phần thương mại Sông
Hàn phải có biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, giảm thiểu tiếng
ồn và xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.
Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 180 ngày, kể từ ngày
nhận được Quyết định này. Công ty cổ phần thương mại Sông Hàn chịu trách
nhiệm chi trả toàn bộ kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Nguyễn Mạnh Tuân là đại diện tổ chức có tên tại Điều 1
Quyết định này để chấp hành.
Công ty cổ phần thương mại Sông Hàn phải nghiêm chỉnh chấp hành
Quyết định xử phạt này; nộp số tiền phạt theo Điều 1 Quyết định này tại Ngân
hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Dương
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(Địa chỉ: Số 02, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trong
thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn
trên mà Công ty cổ phần thương mại Sông Hàn không tự nguyện chấp hành thì
sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ thời điểm hết hạn đình chỉ hoạt
động, Công ty cổ phần thương mại Sông Hàn phải gửi báo cáo kết quả đã khắc
phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường (kèm theo các hồ sơ, tài liệu)
gửi về Công an tỉnh Hải Dương để được kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong
hậu quả theo quy định.
Công ty cổ phần thương mại Sông Hàn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện
hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Sau khi nộp phạt, Công ty cổ phần thương mại Sông Hàn có trách nhiệm
chuyển bản sao chứng từ nộp phạt về Công an tỉnh Hải Dương để theo dõi.
2. Gửi cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam,
Chi nhánh Hải Dương. Địa chỉ: Số 02, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì, phối hợp với Công an
tỉnh, Công an thị xã Kinh Môn, UBND thị xã Kinh Môn, UBND phường Hiệp
An và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong máy móc, trang thiết bị dây
chuyền hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần thương mại Sông Hàn vào ngày
bắt đầu áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động theo quy định tại Điểm b Khoản 3
Điều 54 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở, ngành: Tư Pháp, Kho bạc nhà nước tỉnh,
Công an tỉnh;
- UBND thị xã Kinh Môn;
- UBND phường Hiệp An;
- Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh;
- Lưu: VT, Hồ sơ (12b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lưu Văn Bản

