
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:            /QĐ- XPHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày           tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ 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; Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 58/BB-VPHC do Phòng Cảnh sát 
môi trường - Công an tỉnh Hải Dương lập ngày 05 tháng 5 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-GQXP ngày 08 tháng 7 năm 2021 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao quyền xử phạt vi phạm 
hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 
1336/TTr-CAT ngày 11 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:
Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở chính: xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương.
Mã số doanh nghiệp: 0801204911. 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp: 31/02/2017 (đăng ký 

thay đổi lần thứ 5 ngày 30/3/2021), nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

Người đại diện theo pháp luật: LYU, CHANGYONG; Giới tính: Nam.
Chức danh: Tổng Giám đốc.
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2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: xả nước thải vượt quy chuẩn 

kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần (xả nước thải có thông số NH4
+-

N vượt 1,47 lần), trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 m³/ngày (24 giờ) 
đến dưới 400 m³/ngày (24 giờ) (lưu lượng nước thải phát sinh là 250 m³/ngày).

3. Quy định tại điểm i khoản 2 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 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 
ngày 24/5/2021 của Chính phủ).

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.
5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.
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 tiền là: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).
b) Hình thức phạt bổ sung: Không.
c) Biện pháp khắc phục hậu quả: 
- Buộc Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam rà soát, cải tạo công trình 

xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường quy định tại 
điểm b khoản 9 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 
Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 13 Điều 1 Nghị định số 
55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ); 

- Buộc Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam phải chi trả kinh phí đo 
đạc và phân tích mẫu nước thải theo định mức, đơn giá hiện hành quy định tại điểm 
c khoản 9 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính 
phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của 
Chính phủ).

 Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 120 ngày, kể từ ngày 
nhận được Quyết định này.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc 
phục hậu quả: Trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ thời điểm hết hạn thực hiện 
biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam 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 và kết quả phân tích mẫu nước thải đạt quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường do đơn vị có chức năng thực hiện) về Phòng Cảnh sát môi 
trường - Công an tỉnh Hải Dương để được kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong 
hậu quả theo quy định. 

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

Điều 3. Quyết định này được:
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1. Giao cho ông LYU, CHANGYONG là đại diện của tổ chức bị xử phạt 

có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.
Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt 

này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam không tự 
nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.     

a) Tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng 
thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hải 
Dương (Số 02, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trong 
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này và gửi chứng từ chứng 
minh việc nộp phạt về Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hải Dương để 
theo dõi.

b) Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam có quyền khiếu nại hoặc khởi 
kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.    

2. Gửi cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam 
(BIDV) - 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 Công an tỉnh Hải Dương để tổ chức thực hiện Quyết định này.
4. Gửi cho UBND huyện Thanh Miện, Công an huyện Thanh Miện, 

UBND xã Thanh Giang để biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường,
  Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, HS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Văn Bản
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Quyết định đã giao trực tiếp cho ………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….…
bị xử phạt vào hồi…..giờ …..phút, ngày …..tháng ….. năm 2022. 

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-12T15:01:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-12T15:01:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-12T15:01:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




